ОБЩИНА СЛИВЕН
На основание чл.35, ал. 1 от Закон за общинската собственост във връзка с чл. 39, ал.1
от НРПУРОИ, Решения № 1227 и № 1234 от 19.07.2018 г. на Общински съвет-Сливен и
Заповед № РД-15-2226 от 17.08.2018 г. на Кмета на Община Сливен
ОБЯВЯВА
Публичен търг с явно наддаване за продажба на следните имоти-частна общинска
собственост, както следва:
1. Поземлен имот с идентификатор 81387.501.321 с площ от 831 кв.м., трайно
предназначение: урбанизирана и нтп: незастроен имот за жилищни нужди, адрес
на поземления имот: с.Чинтулово, ул."Добри Чинтулов" №20, по кадастралната
карта на с.Чинтулово, общ.Сливен, одобрена със заповед РД-18-34/22.06.2007г.
на ИД на АК /УПИ VІІІ в кв.4 по действащ ПУП/, актуван с акт за частна
общинска собственост № 216 от 14.05.2018г.
Начална цена 3200 лева (три хиляди и двеста лв.) без ДДС, депозит 2300 лв. (две
хиляди и триста лева), стъпка 300 лв.(триста лева).
2. Урегулиран поземлен имот ІІІ в кв.13, с площ от 1200 кв.м, отреден за търговия
по действащия план на с.Глушник, общ.Сливен, актуван с акт за частна
общинска собственост № 130 от 14.05.2018г.
Начална цена 6200 лева (шест хиляди и двеста лв.) без ДДС, депозит 4340 лв.
(четири хиляди и триста и четиридесет лева), стъпка 600 лв.(шестстотин лева).
В търга могат да участват физически и юридически лица.
Търгът да се проведе на 11.09.2018 г. от 10,30 часа в зала №119 на Община Сливен в
съответствие с условията на подготвената от отдел "Общинска собственост" тръжна
документация.
При условие, че на търга не се явят участници, повторен търг се насрочва за 18.09.2018
г. от 10,30 часа в зала №119 на Община Сливен.
Депозитът се внасят по банков път, преди датата на търга.
Кандидатите, желаещи да участват в търга, получават от стая № 21 на Община Сливен
тръжна документация срещу представяне на квитанция за внесени в касата на общината
100 лева /без ДДС/, както и по-подробна допълнителна информация.
Тръжна документация се закупува не по-късно от 16.00 ч. на 10.09.2018г. За повторния
търг се закупува нова тръжна документация не по-късно от 16.00 ч. на 17.09.2018г.
За справки тел: 044 611- 256
[Дата на публикуване - 20.08.2018 г.]

