ОБЩИНА СЛИВЕН
На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.26, ал.1 от
НРПУРОИ, Решения № 34 и № 37 от 19.12.2019г., Решение № 200 от 28.04.2016г. и
Решение № 584 от 23.02.2017г. на Общински съвет-Сливен и Заповед № РД-15-137/
16.01.2020г. на Кмета на Община Сливен
ОБЯВЯВА:
Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлени имотичастна общинска собственост, както следва:
1. Урегулиран поземлен имот ХІ-343, кв.44, с площ от 300 кв.м., отреден за
жилищно строителство, по плана на с.Сотиря, актуван с АОС № 385 от 07.12.2018г.
Начална цена 2102 лева (две хиляди сто и два лв.) без ДДС, депозит 1470 лева
(хиляда четиристотин и седемдесет лв.), стъпка 200 лева (двеста лв.).
2. Урегулиран поземлен имот ІІ-229, кв.41, с площ от 420 кв.м., отреден за
жилищно строителство, по плана на с.Сотиря, актуван с АОС № 406 от 10.10.2019г.
Начална цена 2943 лева (две хиляди и четиридесет и три лв.) без ДДС, депозит 2000
лв. (две хиляди лева), стъпка 300 лв. (триста лева).
3. Урегулиран поземлен имот ІV-227 в кв.29, с площ от 1100 кв.м, отреден за
жилищно строителство по действащия план на с.Сотиря, общ.Сливен, актуван с акт за
частна общинска собственост № 373 от 12.12.2016г.
Начална цена 5550 лева (пет хиляди петстотин и петдесет лв.) без ДДС, депозит 3880
лева (три хиляда осемстотин и осемдесет лв.), стъпка 550 лева (петстотин и петдесет лв.).
4. Поземлен имот с идентификатор 81387.501.373, с площ от 904 кв.м., трайно
предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско застрояване до (10м) по
кадастралната карта на с.Чинтулово, общ.Сливен, одобрена със заповед РД-1834/22.06.2007г. (кв.22, УПИ ХІІ по действащ ПУП), актуван с акт за частна общинска
собственост № 218 от 18.04.2019г.
Начална цена 4163 лева (четири хиляди сто шестдесет и три лв.) без ДДС, депозит
3000 лв. (три хиляди лева), стъпка 400 лв. (четиристотин лева).
5. Урегулиран поземлен имот Х, кв.19, с площ от 1210 кв.м., отреден за услуги по
действащия план на с.Драгоданово, общ.Сливен, ведно с изградените в него сгради, актуван
с актове за частна общинска собственост № 8/11.12.2000г. и № 65/16.04.2008г.
Началната тръжна цена е 6490 лева (в т.ч. - земя 4420 лева и сгради- общо- 2070
лева), депозит 4540 лв. (четири хиляди петстотин и четиридесет лева), стъпка 640 лв.
(шестстотин и четиридесет лева).
В търга могат да участват физически и юридически лица.
Търгът да се проведе на 12.02.2020г. от 14,30 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
19.02.2020г. от 14,30 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 11.02.2020г. За
повторния търг се закупува нова тръжна документация не по-късно от 16.00 ч. на
18.02.2020г.
За справки тел: 044 611- 256

