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На основание чл.87 /1/ от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №828 от 31.07.2014год. на Общински съвет - Стрелча

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ - СТРЕЛЧА



О Б Я В Я В А

 І.Публични  търгове с тайно наддаване за продажба на следните        имоти / ЧОС/ :
            
 1.ПИ№062102-нива  в местността „Радин дол” с обща площ  1,807 дка. VІІ-ма категория  в землището на гр.Стрелча актуван с АЧОС№1816/04.06.2014 год.и вписан в Службата по вписвания гр.Панагюрище под №1599/25.06.2014 год. с начална тръжна цена  640,00лв. без ДДС.
 2.ПИ№023072-нива  в местността „Крайна” VІ-та категория с обща площ  3,269 дка в землището на гр.Стрелча актуван с АЧОС№1801/24.04.2014 год.и вписан в Службата по вписвания гр.Панагюрище под №1256/09.05.2014 год. с начална тръжна цена  1150,00лв. без ДДС.
3.ПИ№055073-нива  в местността „Влахов дол” VІІІ-ма категория с обща площ 1,613 дка в землището на гр.Стрелча актуван с АЧОС№1802/24.04.2014 год.и вписан в Службата по вписвания гр.Панагюрище под №1260/09.05.2014год. с начална тръжна цена  570,00 лв. без ДДС.
4.ПИ№020294-нива  в местността „Корубата” VІІІ-ма категория с обща площ 8,048 дка в землището на гр.Стрелча актуван с АЧОС№1386/25.06.2013 год.и вписан в Службата по вписвания гр.Панагюрище под №1826/25.06.2013год. с начална тръжна цена  2820,00 лв. без ДДС.
5.ПИ№020167-нива  в местността „Корубата” VІІ-ма категория с обща площ  6,350 дка в землището на гр.Стрелча актуван с АЧОС№1635/23.01.2014год.и вписан в Службата по вписвания гр.Панагюрище под №207/05.02.2014год. с начална тръжна цена  2230,00 лв. без ДДС.
6.ПИ№020205-нива  в местността „Корубата” VІІ-ма категория с обща площ  6,840 дка в землището на гр.Стрелча актуван с АЧОС№1378/25.06.2013год.и вписан в Службата по вписвания гр.Панагюрище под №1833/22.07.2013год. с начална тръжна цена  2400,00лв. без ДДС.
7.ПИ№035024-нива  в местността „Русалин” ІХ-та категория с обща площ  7,575 дка в землището на гр.Стрелча актуван с АЧОС№ 424/15.02.2012 год.и вписан в Службата по вписвания гр.Панагюрище под №216/24.02.2012год. с начална тръжна цена  2580,00лв. без ДДС.
8.ПИ№018110-нива  в местността „Исревица” с обща площ 1,346 дка. ІV-та категория  в землището на с.Смилец  актуван с АЧОС№1295/25.02.2013 год.и вписан в Службата по вписвания гр.Панагюрище под №812/22.03.2013год. с начална тръжна цена  500,00лв. без ДДС
9.ПИ№018107-нива  в местността „Исревица” ІV-та категория с обща площ  1,581 дка в землището на с.Смилец актуван с АЧОС№1302/25.02.2013год.и вписан в Службата по вписвания гр.Панагюрище под №827/22.03.2013год. с начална тръжна цена  590,00лв

ІІ. Начин на плащане – Банка:ЧПБ Тексим АД, офис Стрелча ІВАN:BG81 TEXI 95458400082201, BIC:TEXI BGSF
ІІІ.Дата, място и час на провеждане на търговете – 11.09.2014г. в залата на Общинска администрация гр. Стрелча от 14,00часа
ІV.Дата, място и час на провеждане на повторни търгове – 18.09.2014г. в залата на Общинска администрация гр. Стрелча от 14,00часа
V. До участие в търговете се допускат всички юридически и физически лица, отговарящи на следните условия:
	Внесли са депозит и са закупили тръжни книжа.

Не са печелили други търгове и след това да са отказали сключването на договор.
Не са наематели на общинско имущество, които са неизправни по отношение на наемния договор.
VІ.Депозит за участие – в размер на 10% от началната тръжна цена се внася до 17.00часа на 10.09.2014г., за повторните търгове се внасят до 17.00часа на 17.09.2014г. в касата на Общинска администрация или по сметка: BG41TEXI95453300082202
VІІ. Оглед на обектите – 02.09.2014г. – 10.09.2014г., оглед за повторните търгове  от 12.09.2014г.-17.09.2014г. от 10,00часа до 15,00часа след предварителна заявка.
VІІІ. Тръжни книжа се закупуват от 02.09.2014г. до 10.09.2014г., за повторните търгове- от 12.09.2014г.-17.09.2014г. при заплатена такса от 70.00лв. без ДДС за всеки имот в касата на ОбА-Стрелча.
ІХ. Заявление за участие в търговете се приемат до 17.00часа на 10.09.2014г., за повторните търгове до 17.00часа на 17.09.2014г. в деловодството на общината.
Х.Задължително условие-Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена , плюс 10% от същата.

   Тел.за справки:035032/20-20 вътр.111               
                         
                                                                                            КМЕТ НА ОБЩИНА
                                                                                            СТРЕЛЧА:                                  
                                                                                            Иван Евстатиев                              



