ЗАПОВЕД
№ 520/16.06.2015 г.
гр. Бяла Слатина
На основание чл.125, ал.1 от Наредба № 6 на Общински съвет Бяла Слатина и Решение
№1012/28.05.2015 г. от Протокол №63/28.05.2015 г. на Общински съвет Бяла Слатина
Н А Р Е Ж Д А М:
I. ОТКРИВАМ процедура за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване
на следния имот - частна общинска собственост, а именно:
ПИ №086006, представляващ „нива“, с площ 1.137 дка (Един декар сто тридесет и седем
квадратни метра), земя III (трета) категория, местност „Край село“, в землището на с. Търнава,
ЕКАТТЕ 73643, община Бяла Слатина, област Враца, частна общинска собственост, съгласно
АЧОС №2874/02.04.2015 г.
Начална тръжна цена 590 лв. /Петстотин и деветдесет лева/, депозит за участие 59 лв.
/Петдесет и девет лева/. Данъчната оценка на имота е 192.20 /Сто деветдесет и два лева и
двадесет стотинки/.
Търгът да се проведе на 02.07.2015 г.(четвъртък) от 10:30 часа в залата на Общински
съвет Бяла Слатина. При неявяване на кандидат или само един такъв за обектите, процедурата
продължава по реда на чл.133 ал.1, ал. 2 и чл.134 от Наредба № 6 на ОбС.
II. 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, акт за общинска собственост и скица на имота.
Тръжната документация се закупува от стая №205 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 ч. на 01.07.2015 г.
Контрол по изпълнение на Заповедта ще изпълнявам лично.
ИНЖ. ИВО ЦВЕТКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

Съгласувал:
Цветелина Андровска
Юрисконсулт
Изготвил:
В. Гешева, гл. експерт „УОС”

3200 гр. Бяла Слатина, ул. “Климент Охридски” № 68; тел.: 0915/8-20-11; централа:
0915/ 8-26-55; факс: 915/8-29-14, e-mail: bslatina@mail.bg; www.byala-slatina.com

ОБЯВА

Община Бяла Слатина съобщава, че съгласно Заповед №520/16.06.2015 г. на Кмета на
общината, на 02.07.2015 г. /четвъртък/ от 10:30 часа в залата на Общински съвет Бяла
Слатина ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване, за продажба на общинска
земеделска земя, а именно:
ПИ №086006, представляващ „нива“, с площ 1.137 дка (Един декар сто тридесет и седем
квадратни метра), земя III (трета) категория, местност „Край село“, в землището на с. Търнава,
ЕКАТТЕ 73643, община Бяла Слатина, област Враца, частна общинска собственост, съгласно
АЧОС №2874/02.04.2015 г.
Начална тръжна цена 590 лв. /Петстотин и деветдесет лева/, депозит за участие 59 лв.
/Петдесет и девет лева/. Данъчната оценка на имота е 192.20 /Сто деветдесет и два лева и
двадесет стотинки/.
Стъпка за наддаване (5 % от началната тръжна цена) – 29.50 лв. /Двадесет и девет лева и
петдесет стотинки/.
Тръжна документация се закупува от стая № 205 в сградата на Община Бяла Слатина,
Дирекция "УОС" 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 01.07.2015 г.
Адрес и тел. за контакт: 3200 гр. Бяла Слатина, ул. “Климент Охридски” № 68; тел:
0915/882170.

КМЕТ НА ОБЩИНА
БЯЛА СЛАТИНА:
/инж. ИВО ЦВЕТКОВ/

