ОБЩИНА СЛИВЕН
На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 26, ал.1 от
НРПУРОИ, Решение № 80 от 30.01.2020 г. на Общински съвет Сливен и Заповед № РД-15-431 /
25.02.2020 г. на кмета на Община Сливен се обявява публичен търг с явно наддаване за продажба
на недвижим имот- частна общинска собственост
ОБЯВЯВА:
продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните поземлени имоти - общинска
собственост:
1. Поземлен имот с идентификатор 67338.418.237 с площ от 458 кв.м, начин на трайно
ползване: ниско застрояване /до 10 м/, трайно предназначение на територията: урбанизирана,
м.”Лозарски връх”, актуван с АОС № 4043/14.11.2019 г., землище на гр. Сливен.
Начална цена: 11300 /единадесет хиляди и триста/ лв. без ДДС, депозит: 7910 лв.
стъпка:1130 лв.
2. Поземлен имот с идентификатор 67338.434.289 с площ от 951 кв.м, местност „Плоски рът”,
начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих /съгласно &4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/,
трайно предназначение на територията: земеделска, землище на гр. Сливен, актуван с АОС
4042/14.11.2019 г..
Начална цена: 5100 /пет хиляди и сто/ лв. без ДДС, депозит: 3570 лв. стъпка: 510 лв.
3. Поземлен имот с идентификатор 67338.437.743 с площ от 724 кв.м, местност „Баш чардак”,
начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих /съгласно &4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/,
трайно предназначение на територията: земеделска, землище на гр. Сливен, актуван с АОС
4044/14.11.2019 г.
Начална цена: 4100 /четири хиляди и сто/ лв. без ДДС, депозит: 2870 лв. стъпка: 410 лв.
4. Поземлен имот 000056 с площ от 6.051 дка, начин на трайно ползване: изоставена нива,
актуван с АОС № 133/27.08.2019 г., землище на с. Бинкос.
Начална цена: 7100 /седем хиляди и сто/ лв. без ДДС, депозит: 4970 стъпка: 710 лв.
Търгът ще се проведе на 17.03.2020 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 24.03.2020 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 16.03.2020 г. и 23.03.2020 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

