ОБЩИНА СЛИВЕН
На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.26, ал.1 и чл.53,
ал.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
в изпълнение на Решение № 174 от 23.04.2020г. и Решение № 175 от 23.04.2020г. на
Общински съвет – Сливен и Заповед № РД-15-1362 от 21.05.2020г. на Кмета на Община
Сливен
ОБЯВЯВА:
Публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлени имоти-частна общинска
собственост, представляващи:
1.УПИ с ид. 67338.413.141, м.„Сухата чешма“, СО „Изгрев“, гр. Сливен, с площ от 1106
кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване:
ниско застрояване (до 10 м.), актуван с АОС №4075/05.02.2020г. Началната тръжна цена е
18330 лева (осемнадесет хиляди триста и тридесет лева) без ДДС, депозит 4 000 лв. (четири
хиляди лева), стъпка 1000 лв. (хиляда лева).
2.УПИ I, кв.1, с. Крушаре, общ. Сливен, с площ от 970 кв.м., отреден за жилищно
строителство по плана на с. Крушаре, актуван с АОС № 1/26.01.1998г. Началната тръжна
цена е 6100 лева (шест хиляди и сто лв.) без ДДС, депозит 1200 лв. (хиляда и двеста лева),
стъпка 600 лв. (шестстотин лева).
В търга могат да участват физически и юридически лица.
Търгът ще се проведе на 10.06.2020г. от 14,00 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 17.06.2020г.
от 14,00 часа в зала №119 на Община Сливен.
Депозитът се внася 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 09.06.2020г. За повторния
търг се закупува нова тръжна документация не по-късно от 16.00 ч. на 16.06.2020г.
За справки тел: 044 611- 256

