ОБЩИНА СЛИВЕН
На основание Решения № 555 и 553 от 25.03.2021 г. на Общински съвет Сливен, чл.35,
ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.26, ал.1 и чл.53, ал.2 от Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Заповед № РД-15- 762 /
22.04.2021 г. на кмета на Община Сливен
ОБЯВЯВА:
продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните поземлени имоти - общинска
собственост:
1. Поземлен имот с идентификатор 67338.437.386 с площ от 1312 кв.м, начин на трайно
ползване: за земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, трайно предназначение
на територията: земеделска, местност ”Баш чардак”, актуван с АОС № 4293/19.01.2021 г.,
землище на гр.Сливен.
Начална цена: 9800 /девет хиляди и осемстотин/ лв. без ДДС, депозит: 1960 лв., стъпка: 980
лв.
2. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.616 с площ от 643 кв.м, начин на трайно
ползване: за земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, трайно предназначение
на територията: земеделска, местност ”Баш чардак”, актуван с АОС № 4301/17.02.2021 г.,
землище на гр.Сливен.
Начална цена: 4800 /четири хиляди и осемстотин/ лв. без ДДС, депозит: 960 лв., стъпка: 480
лв.
3. Поземлен имот с идентификатор 68117.502.1 с площ от 645 кв.м, начин на трайно ползване:
нива /орна земя/, трайно предназначение на територията: земеделска територия, местност
”Сметището”, актуван с АОС № 68/28.07.2009 г. – общинска собственост в землището на с.
Сотиря
Начална цена: 2100 /две хиляди и сто/ лв. без ДДС., депозит: 420 лв., стъпка: 210 лв.
Търгът да се проведе на 18.05.2021 г. от 14.00 часа в зала № 119 на Община Сливен, в
съответствие с условията на подготвената от отдел ОС тръжна документация.
При условие, че на търга не се явят участници, повторен търг се насрочва за 26.05.2021 г. от 14.00
часа. в зала № 119 на Община Сливен
Цената на тръжната документация е в размер на 100 лв. (сто лева) без ДДС за всеки имот и
се закупува до 16.00 часа на 17.05.2021 г. и 25.05.2021 г. за втората дата.
Депозитите се внасят по банков път, преди датата на търга.
Кандидатите, желаещи да участват в търга, получават от стая № 25 на Община Сливен
тръжна документация, както и по-подробна допълнителна информация.
За справки тел.: 044/611260

