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О Б Щ И Н А   С Л И В Е Н 

 

На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 39, ал.1 от НРПУРОИ и 

Решение № 1408 от 13.12.2018 г.  на Общински съвет Сливен и Заповед № РД 15 – 67 / 11.01.2019г. на 

Кмета на Община Сливен  

 

О Б Я В Я В А : 

 

 1.Да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на следните имоти-частна 

общинска собственост, представляващи: 

1.1.Поземлен имот с идентификатор67338.513.270 по кадастралната карта и кад. регистри на 

гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изпълнителния директор на АК, последно 

изменение със заповед: КД-14-20-447/16.08.2012 г. на началника на СГКК-Сливен, с площ 301 кв.м., 

адрес на поземления имот: гр. Сливен, ул. „Михаил Колони“ № 14, трайно предназначение на 

територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), при съседи: 

67338.513.173, 67338.513.271, 67338.513.159, 67338.513.269, 67338.513.189, идентичен с УПИ XXII, 

кв.103по действащия ПУП на ЦГЧ, гр. Сливен, отреден за „Обществено обслужване“, актуван с 

АЧОС № 3888/12.10.2018 г. 

Начална тръжна цена  47 000лв. (четиридесет и седем хиляди лв.) без ДДС, депозит32 900  лв. 

1.2.Поземлен имот с идентификатор 67338.513.280 по кадастралната карта и кад. регистри на 

гр. Сливен,одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изпълнителния директор на АК,с площ 

273 кв.м., адрес на поземления имот: гр. Сливен, ул. „Великокняжевска“ № 26, трайно 

предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, 

комплекс,при съседи: 67338.513.159, 67338.513.281, 67338.513.282, 67338.513.192, 67338.513.279, 

67338.534.1, 67338.509.111, идентичен с УПИ I, кв.133по действащия ПУП на ЦГЧ, гр. Сливен, 

отреден за „Обществено обслужващи дейности“, актуван с АЧОС № 3890/12.10.2018 г. 

Начална тръжна цена  42 000лв. (четиридесет и две хиляди лв.) без ДДС, депозит 29 400 лв. 

1.3. Поземлен имот с идентификатор 67338.513.281 по кадастралната карта и кад. регистри на 

гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изпълнителния директор на АК, с площ 

109 кв.м., адрес на поземления имот: гр. Сливен, ул. „Михаил Колони“ № 2-в, трайно предназначение 

на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, при 

съседи: 67338.513.159, 67338.513.186, 67338.513.282, 67338.513.280, идентичен с УПИ XXVIII, 

кв.133по действащия ПУП на ЦГЧ, гр. Сливен, отреден за „Обществено обслужване“ актуван с 

АЧОС№ 3891/12.10.2018г. 

Начална тръжна цена  15 000лв. (петнадесет хиляди лв.) без ДДС, депозит 10 500 лв.  

 

В търга могат да участват физически и юридически лица. 

Търгът ще се проведе на 04.02.2019 г. от 14,00 часа в зала № 119 на Община Сливен. 

Документи за участие се подават в срок до 16 часа на 01.02.2019г. в деловодството на Община 

Сливен, Център за административно обслужване на граждани 

Кандидатите, желаещи да участват в търга, получават от стая № 25 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 01.02.2019 г.  

 

 

За справки тел.: 044/611-260 

 

 

 


