ОБЩИНА Б Р Е З О В О , ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
гр.Брезово, ул.»Г.Димитров» №25, тел: 03191/22-50 ,факс:03191/20-31

ОБЯВА
На основание чл.78 от Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, в изпълнение на заповеди №265,
266 и 267 от 19.04.2018 год. на Кмета на община Брезово
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-Б Р Е З О В О
ОБЯВЯВА:

І.ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ :
І.1 Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години за устройване на фризьорски

салон , общински недвижим имот представляващ терен с площ 30 /тридесет/ кв.м за
поставяне на метален павилион –сглобяема конструкция , който терен е част от УПИ
VІ „Читалище, музей”, кв.44 от действащия план на гр.Брезово, съгласно схема за
поставяне на преместваемо съоръжение , одобрена с решение № 452/22.07.2010 г.,
неразделна част от решението.
Начална тръжна цена: 30,00 /тридесет/ лева без включен ДДС месечен наем.
Върху цената на наема се начислява ДДС.
Депозит за участие в търга в размер на 50,00 лева
Начало на търга : 13,30 часа
І.2 Отдаване под наем за срок от 7 /седем/ стопански години, като за първа
стопанка година се счита 2017/2018 год., на общински недвижими имоти
представляващи :
№
населено място
по
ред
1
с.Отец Кирилово
2
с.Борец

УПИ №

кв.48, ІV 276
кв.14, V 277

площ на
имота в
кв.м
960
650

начална тръжна
цена в лева/годишен
наем за целия имот
20,00
13,00

депозит за
участие в
търга в лева
20,00
13,00

Начало на търга : 13,45 часа
І.3 Продажба на общински недвижими имоти представляващи :
№
Населено
Поземлен Начин на трайно ползване
Площ
по
място
имот №
/НТП/
на
ред
имота
В кв.м
1
с.Свежен
62.45 индивидуално застрояване
1000
2
с.Сърнегор
801.150 индивидуално застрояване
676
3
с.Сърнегор
801.151 индивидуално застрояване
512
4
с.Сърнегор
801.152 индивидуално застрояване
496
5
с.Сърнегор
801.342 индивидуално застрояване
942
6
с.Сърнегор
801.425 индивидуално застрояване
1088
7
с.Сърнегор
801.643 индивидуално застрояване
515
Депозит за участие в търга в размер на 500,00 лева

цена на
целия
имот в
лева
1740,00
1352,00
1024,00
1000,00
1950,00
2155,00
1020,00

Начало на търга : 14,00 часа
Начин и срок на плащане на достигнатите на търговете цена: в касата на
община Брезово или по банков път в срок до един месец от датата на влизане в сила на
заповедта за обявяване на спечелилия търга.
Тръжните предложения ще се разгледат от комисията назначена със заповеди
№ 265, 266 и 267/19.04.2018 год. на кмета на общината на 18.05.2018 год. /петък/ в
сградата на Община Брезово, Заседателна зала, ІV етаж.
При неявяване на кандидати на първата дата нови търгове при същите условия
ще се проведат на 25.05.2018 год. /петък/ .
Краен срок за закупуване на документите за участие в търга – 17,00 часа на
16.05.2018 год. за първата дата и 17,00 часа на 23.05.2018 год. за повторния търг .
Краен срок за подаване на документите за участие в търга – 16,00 часа на
деня предхождащ търга .
Място за подаване на документите за участие в търга : деловодството на
общинска администрация Брезово в сградата на общинската администрация.
Оглед на имотите –всеки работен ден с придружител от община Брезово
или съответното кметство , след предварителна заявка на телефон 03191/2339.
Допълнителните условия към участниците както и необходимите документи за
участие в търговете ще бъдат подробно описани в тръжните документи.
За справки и допълнителна информация на тел:03191/23-39, кметствата на чиято
територия се намират имотите и на официалния сайт на община Брезово.

ИНЖ.РАДНЬО МАНОЛОВ / п/
Кмет на община Брезово

