ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА
ЗАПОВЕД
№ 621 / 19.11.2019г.
гр. Бяла Слатина
На основание чл.125 от Наредба № 6 на Общински съвет Бяла Слатина и Решение № 951 от
Протокол № 55 / 26.09.2019 г. на Общински съвет Бяла Слатина.
НАРЕЖДАМ:
ОТКРИВАМ процедура за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на
следният имот - частна общинска собственост, а именно:
1. Незастроен поземлен имот с идентификатор 07702.501.3209, землище 07702, кадастрален
район 501, поземлен имот 3209 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бяла
Слатина, одобрени със заповед РД-18-267/25.08.2017г. на Изпълнителния директор на АГКК, с
площ 609 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване:
Ниско застрояване /до 10 м/, а по действащия регулационен план на гр.Бяла Слатина представляващ
УПИ ХХІ, в кв.183/162-7, намиращ се на ул. “Бачо Киро“ № 21, актуван с АЧОС № 3259 /
05.08.2019г., вписан в служба по вписванията гр.Бяла Слатина.
Начална тръжна цена на имота е 6770.00 лв./ Шест хиляди седемстотин и седемдесет лева/ с
включен ДДС, изготвена от лицензиран оценител.
Депозит за участие 677.00 лв. с ДДС.
Търгът да се проведе на 06.12.2019г. от 11.00 ч. в стая № 203 в сградата на Общинска
администрация. Когато до участие е допуснат само един кандидат, същият се обявява за спечелил
търга по цена, представляваща началната тръжна цена, увеличена с една стъпка. При неявяване на
кандидат, процедурата продължава по реда на чл.133 и чл.136 от Наредба №6 на Общински съвет.
Обявление за търга да се публикува в един местен вестник или регионален ежедневник, да се
постави на видно и общодостъпно място в сградата на Община Бяла Слатина, както и да се
публикува на интернет страницата на Общината.
УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация, състояща се от копие от настоящата заповед,
Заявление за участие, Декларации - Приложение 1 и 2, служебна бележка /по образец/, Проект на
Договор за продажба, копие на акта за общинска собственост и скица на имота.
Тръжна документация се закупува от стая № 204 в сградата на Общинска администрация,
гр.Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№68, срещу внесена такса от 50,00 лв. в касата на
Общината.
Краен срок за закупуване на тръжната документация и внасянето на депозита по сметка на
Община Бяла Слатина: IBAN BG96IABG74943302025400, BIC IABGSF при INTENATIONAL
ASSET BANK до 16,30 часа на 05.12.2019 г.
Контрол по изпълнение на Заповедта ще изпълнявам лично.
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О Б Я В А
Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на
06.12.2019г. от 11.00 часа в стая № 203 в сградата на Общинска администрация Бяла
Слатина, за продажба на имот частна общинска собственост, а именно:
Незастроен поземлен имот с идентификатор 07702.501.3209, землище 07702,
кадастрален район 501, поземлен имот 3209 по Кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр. Бяла Слатина, одобрени със заповед РД-18-267/25.08.2017г. на
Изпълнителния директор на АГКК, с площ 609 кв.м., с трайно предназначение на
територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/, а
по действащия регулационен план на гр. Бяла Слатина представляващ УПИ ХХІ, в
кв.183/162-7, намиращ се на ул. “Бачо Киро“ № 21, актуван с АЧОС № 3259 /
05.08.2019г., вписан в служба по вписванията гр. Бяла Слатина.
Начална тръжна цена на имота е 6770.00 лв./ Шест хиляди седемстотин и
седемдесет лева/ с включен ДДС, изготвена от лицензиран оценител.
Депозит за участие 677.00 лв. с ДДС.
Тръжната документация се закупува от стая № 204 в сградата на Общината,
дирекция "Управление на общинската собственост" /УОС/ срещу внесена такса от
50,00 лв.
Краен срок за закупуване на тръжната документация и внасянето на депозита по
сметка на Община Бяла Слатина: IBAN BG96IABG74943302025400, BIC IABGSF
при INTENATIONAL ASSET BANK до 16,30 часа на 05.12.2019г.
Адрес и телефон за контакт: п.к.3200 гр. Бяла Слатина, ул. ”Климент
Охридски”№68, тел.0915/882168.
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