Община Чирпан
На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.60, ал.1
и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, Решения №375 / 30.11.2021 г., №421 / 31.03.2022 г. и №423 / 31.03.2022
г. на Общински съвет – Чирпан, открива публичен търг с явно наддаване за
продажба на общински имоти:
1. Поземлен имот с идентификатор 81414.1.334; адрес: гр. Чирпан,
местност „Високата могила”; Площ: 729 кв.м.; Трайно предназначение на
територията: „Земеделска”; Начин на трайно ползване: „Друг вид земеделска земя”;
Категория на земята: 0; Предишен идентификатор: няма; Номер по предходен план:
001334, с начална тръжна цена 3170,00 лв.
2. Поземлен имот с площ 1125 кв.м., представляващ УПИ Х-63 в кв.8 по
плана на с. Воловарово, с начална тръжна цена 2430,00 лв.
3. Поземлен имот с идентификатор 68182.208.530, адрес: с. Спасово,
площ 713 кв. м., трайно предназначение на територията „Земеделска”, Начин на
трайно ползване „За стопански двор”; Предишен идентификатор: 68182.208.529;
Номер по предходен план: 000529, с начална тръжна цена 2960,00 лв.
4. Поземлен имот с идентификатор 68182.208.532, адрес: с. Спасово,
площ 734 кв. м., трайно предназначение на територията „Земеделска”, Начин на
трайно ползване „За стопански двор”; Предишен идентификатор: 68182.208.529;
Номер по предходен план: 000529, с начална тръжна цена 3050,00 лв.
Началните тръжни цени са без включен ДДС.
Публичният търг ще се проведе на 01.06.2022 г. от 14,00 часа в голямата
зала на I-ви етаж в сградата на Община Чирпан.
Тръжната документация съдържа: заявление за участие, условия на търга,
декларация за запознаване с тръжната документация, проектодоговор.
Оглед на имотите – всеки работен ден на общинска администрация.
Закупуването на комплект тръжни книжа се извършва на касата в
„Общински център за услуги и информация” на І-ви етаж в сградата на Община
Чирпан.
Цена на тръжната документация – 50,00 лева.
Внасянето на депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на имота
/без ДДС/, се извършва в брой – на касата в „Общински център за услуги и
информация” на І етаж в сградата на Община Чирпан или в „ЦКБ” АД – гр. Чирпан,
или по банков път - IBAN BG58CECB97903347266700 – „ЦКБ” АД BIC СЕСBBGSF.
Краен срок за приемане на заявленията за участие – 17,00 часа на
последния работен ден, предхождащ деня на търга в деловодството в „Общински
център за услуги и информация” на І-ви етаж в сградата на Община Чирпан.
В случай, че не се проведе обявения търг, следващи търгове ще се
проведат на 08.06.2022 г. от 14,00 часа и на 15.06.2022 г. от 14,00 часа. Условията за
провеждане на последващите търгове са същите, както за първия търг.
За справки – тел.041699653, 041699645.

Кмет на Община Чирпан - Ивайло Крачолов.

