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	На основание чл.87 /1/ от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решения №433/28.03.2013год. и  №470 от 26.04.2013год. 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/ :


	ПИ№015040-нива  в местността „Стрелешка могила” VІІІ-ма категория с обща площ 20,567 дка в землището на гр.Стрелча актуван с АЧОС№1320/26.02.2013год.и вписан в Службата по вписвания гр.Панагюрище под №856/26.03.2013год. с начална тръжна цена 6790 лв. без ДДС.


	ПИ№015245-нива  в местността „Стрелешка могила” VІІІ-ма категория с обща площ 80,939 дка в землището на гр.Стрелча актуван с АЧОС№1323/26.02.2013год.и вписан в Службата по вписвания гр.Панагюрище под №896/28.03.2013год. с начална тръжна цена 29 140 лв. без ДДС.


	ПИ№011398- нива  в местността „Златината” V-та  категория с обща площ  7,097 дка в землището на гр.Стрелча,община Стрелча актуван с АЧОС№1170/30.01.2013год.и вписан в Службата по вписвания гр.Панагюрище под №615/05.03.2013год. с начална тръжна цена 1780.00лв. Без ДДС


	ПИ№011165- ливада  в местността „Златината” V-та  категория с обща площ  12,057 дка в землището на гр.Стрелча,община Стрелча актуван с АЧОС№1171/30.01.2013год.и вписан в Службата по вписвания гр.Панагюрище под №616/05.03.2013год. с начална тръжна цена 2780.00лв. Без ДДС


	ПИ№011317- нива  в местността „Златината” V-та  категория с обща площ  8,578 дка в землището на гр.Стрелча,община Стрелча актуван с АЧОС№1165/30.01.2013год.и вписан в Службата по вписвания гр.Панагюрище под №614/05.03.2013 год. с начална тръжна цена 2150.00 лв. Без ДДС


	ПИ№011377- ливада  в местността „Златината” V-та категория с обща площ 13,568 дка в землището на гр.Стрелча община Стрелча актуван с АЧОС№976/15.10.2012год.и вписан в Службата по вписвания гр.Панагюрище под №2882/02.11.2012год. с начална тръжна цена 2660.00лв. Без ДДС


	ПИ№011617- нива  в местността „Златината” V-та категория с обща площ 3,372 дка в землището на гр.Стрелча община Стрелча актуван с АЧОС№1345/15.04.2013год.и вписан в Службата по вписвания гр.Панагюрище под №1234/22.04.2013год. с начална тръжна цена 1110.00лв. Без ДДС
	ПИ№012001- нива  в местността „Дренето” V-та  категория с обща площ  3,314 дка в землището на гр.Стрелча актуван с АЧОС№1162/30.01.2013год.и вписан в Службата по вписвания гр.Панагюрище под №300/08.02.2013год. с начална тръжна цена 830.00лв. Без ДДС


	ПИ№012112- нива  в местността „Дренето” V-та  категория с обща площ  0.500дка в землището на гр.Стрелча община Стрелча актуван с АЧОС№1237/15.02.2013год.и вписан в Службата по вписвания гр.Панагюрище под №.660/11.03.2013год.год. с начална тръжна цена 130.00лв. Без ДДС 


	 	ПИ№012126- нива  в местността „Дренето” V-та  категория с обща площ  4,320 дка в землището на гр.Стрелча, община Стрелча актуван с АЧОС№1238/15.02.2013год.и вписан в Службата по вписвания гр.Панагюрище под №511/25.02.2013год. с начална тръжна цена 1080.00лв. Без ДДС


	 	ПИ№012110- нива  в местността „Дренето” V-та  категория с обща площ  2,217 дка в землището на гр.Стрелча, община Стрелча актуван с АЧОС№1235/15.02.2013год.и вписан в Службата по вписвания гр.Панагюрище под №785/20.03.2013год.год. с начална тръжна цена 560.00лв. Без ДДС


	 	ПИ№012260- нива  в местността „Дренето” V-та  категория с обща площ  1,569 дка в землището на гр.Стрелча община Стрелча актуван с АЧОС№1236/15.02.2013год.и вписан в Службата по вписвания гр.Панагюрище под № 786/20.03.2013год.год. с начална тръжна цена 400.00лв. Без ДДС


	ПИ№012144- нива  в местността „Дренето” V-та  категория с обща площ  1,920 дка в землището на гр.Стрелча община Стрелча актуван с АЧОС№1234/15.02.2013год.и вписан В Службата по вписвания гр.Панагюрище под № 721/15.03.2013год.год.с начална тръжна цена 480.00лв. Без ДДС



	ПИ№012220- нива  в местността „Дренето” V-та  категория с обща площ  3,386 дка в землището на гр.Стрелча община Стрелча актуван с АЧОС№1233/15.02.2013год.и вписан в Службата по вписвания гр.Панагюрище под №610/05.03.2013 год. с начална тръжна цена 850.00лв. Без ДДС


	ПИ№012147- нива  в местността „Дренето” V-та  категория с обща площ  0,960 дка в землището на гр.Стрелча община Стрелча актуван с АЧОС№1346/15.04.2013год.и вписан в Службата по вписвания гр.Панагюрище под №1230/22.04.2013 год. с начална тръжна цена 320.00лв. Без ДДС


  
ІІ.Дата, място и час на провеждане на търговете – 14.08.2013г. в залата на Общинска администрация гр. Стрелча от 10,00часа
ІІІ.Дата, място и час на провеждане на повторни търгове – 21.08.2013г. в залата на Общинска администрация гр. Стрелча от 10,00часа
ІV. 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.
V.Депозит за участие – в размер на 10% от началната тръжна цена се внася до 17.00часа на 13.08.2013г., за повторните търгове се внасят до 17.00часа на 20.08.2013г. в касата на Общинска администрация или по сметка: BG41TEXI 95453300082202
VІ. Оглед на обектите – 05.08.2013г. – 13.08.2013г., оглед за повторните търгове 15.08.2013г.-19.08.2013г. от 10,00часа до 15,00часа
VІІ. Тръжни книжа се закупуват от 05.08.2013г. до 12.08.2013г., за повторните търгове- от 15.08.2013г.-19.08.2013г. при заплатена такса от 70.00лв. без ДДС за всеки имот в касата на ОбА-Стрелча.
VІІІ. Заявление за участие в търговете се приемат до 17.00часа на 13.08.2013г., за повторните търгове до 17.00часа на 20.08.2013г. в деловодството на общината.
       
       


За справки:тел. 03532/20-20, вътр. 111


              КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА:
              Иван Евстатиев  

