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	На основание чл.87 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решения №433/28.03.2013год и   №470/26.04.2013год. на Общински съвет – Стрелча

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ - СТРЕЛЧА

О Б Я В Я В А

            Публични  търгове с тайно наддаване за продажба на следните   имоти / ЧОС/ :

1.ПИ№035102-изоставена нива  в местността „Русалин” VІ-та категория с обща площ 22,144 дка в землището на гр.Стрелча актуван с АЧОС№1341/15.04.2013 год.и вписан в Службата по вписвания гр.Панагюрище под №1236/22.04.2013год. с начална тръжна цена 7 090лв. без ДДС

2.ПИ№035122-изоставена нива  в местността „Русалин” с обща площ 21,885 дка от които: 16,559 дка. ІХ-та категория и 5,326 дка. VІ-та категория  в землището на гр.Стрелча актуван с АЧОС№1342/15.04.2013 год.и вписан в Службата по вписвания гр.Панагюрище под №1224/22.04.2013год. с начална тръжна цена 7 170лв. без ДДС

3.ПИ№063019-нива  в местността „Черковната кория” VІ-та категория с обща площ 1,644 дка в землището на гр.Стрелча актуван с АЧОС№918/09.10.2012год. и вписан в Службата по вписвания гр.Панагюрище под №2768/26.10.2012год. с начална тръжна цена 530 лв. без ДДС.

 4.ПИ№062181- нива  в местността „Радин дол” с обща площ  от 25,073 дка от които :15,592дка VІІІ-ма категория и 9,481дка VІ-та категория в землището на гр.Стрелча община Стрелча актуван с АЧОС№1311/26.02.2013год.и вписан в Службата по вписвания гр.Панагюрище под  №804/21.03.2013.год. с начална тръжна цена  5710,00лв. Без ДДС

 5.ПИ№062217- нива  в местността „Радин дол” VІІІ-ма  категория с обща площ  19,947 дка в землището на гр.Стрелча община Стрелча актуван с АЧОС№911/08.10.2012год.и вписан в Службата по вписвания гр.Панагюрище под №2784/29.10.2012.год. с начална тръжна цена  4390,00лв. Без ДДС
           6.УПИ ХХІ-общински в кв.107- обща площ  240 кв.м. в гр.Стрелча бул.”Руски”община Стрелча област Пазарджишка актуван с АЧОС№1155/04.01.2013год.и вписан в Службата по вписвания гр.Панагюрище под №176/28.01.2013год. с начална тръжна цена 5760,00лв. Без ДДС

7.УПИ ХХІІ-общински в кв.107 обща площ  240 кв.м. в гр.Стрелча бул.”Руски” община Стрелча област Пазарджишка актуван с АЧОС№1156/04.01.2013год.и вписан в Службата по вписвания гр.Панагюрище под №177/28.01.2013год. с начална тръжна цена 5760,00лв. Без ДДС

    8.УПИ ХХІІІ-общински в кв.107  площ  325 кв.м в гр.Стрелча бул.”Руски” община Стрелча област Пазарджишка актуван с АЧОС№1157/04.01.2013год.и вписан в Службата по вписвания гр.Панагюрище под №177/28.01.2013год. с начална тръжна цена 7 800,00лв. Без ДДС

9. ПИ№021303-нива в местността „Юрта” ІV-та  категория с обща площ  0,751 дка в землището на с. Смилец  община Стрелча актуван с АЧОС№1290/25.02.2013год.и вписан в Службата по вписвания гр.Панагюрище под №874/27.03.2013 г. с начална тръжна цена  260,00лв. Без ДДС

10 ПИ№021300-нива в местността „Юрта” ІV-та  категория с обща площ  0,556 дка в землището на с. Смилец  община Стрелча актуван с АЧОС№1292/25.02.2013год.и вписан в Службата по вписвания гр.Панагюрище под №872/27.03.2013 г. с начална тръжна цена  170,00лв. Без ДДС

11. ПИ№021299-нива в местността „Юрта” ІV-та  категория с обща площ  0,569 дка в землището на с. Смилец  община Стрелча актуван с АЧОС№1293/25.02.2013год.и вписан в Службата по вписвания гр.Панагюрище под №871/27.03.2013 г. с начална тръжна цена  170,00лв. Без ДДС

12. ПИ№021298-нива в местността „Юрта” ІV-та  категория с обща площ  0,771 дка в землището на с. Смилец  община Стрелча актуван с АЧОС№1294/25.02.2013год.и вписан в Службата по вписвания гр.Панагюрище под № 853/27.03.2013 г. с начална тръжна цена  230,00лв. Без ДДС

13.ПИ№012291- нива  в местността „Зимниците”  с обща площ  0,417 дка  V-та категория  в землището на с. Смилец  община Стрелча актуван с АЧОС№1315/26.02.2013год.и вписан в Службата по вписвания гр.Панагюрище под № 894/28.03.2013 г. с начална тръжна цена  120,00лв. Без ДДС


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 – 19.07.2013г. в залата на Общинска администрация гр. Стрелча от 10,00часа
ІV.Дата, място и час на провеждане на повторни търгове – 26.07.2013г. в залата на Общинска администрация гр. Стрелча от 10,00часа
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 18.07.2013г., за повторните търгове се внасят до 17.00часа на 25.07.2013г. в касата на Общинска администрация или по сметка: BG41TEXI95453300082202
VІІ. Оглед на обектите – 22.07.2013г. – 17.07.2013г., оглед за повторните търгове 22.07.2013г.-24.07.2013г. от 10,00часа до 15,00часа след предварителна заявка.
VІІІ. Тръжни книжа се закупуват от 10.07.2013г. до 17.07.2013г., за повторните търгове- от 22.07.2013г.-25.07.2013г. 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 18.07.2013г., за повторните търгове до 17.00часа на 25.07.2013г. в деловодството на общината.
       


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




