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
В изпълнение на заповеди №457, 458 и 459 от 14.07.2017 г. на Кмета на община Брезово
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-Б Р Е З О В О
ОБЯВЯВА:
І. Публични търгове с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот
и общинска движима вещ както следва:
1. Урегулиран поземлен имот ІІ магазин, кв.30р от плана на с.Свежен с площ 200 кв.м
Начална тръжна цена за целия имот в размер на 700,00 /седемстотин/ лева.
Депозит за участие в търга : 500,00 /петстотин/ лева.
Начало на търга: 13,45 часа.
2. Специален автомобил марка „УАЗ 3960-01” с регистрационен №РВ 3193 АХ,
бензинов, доставен през 1996 год.
Начална тръжна цена: 720,00 /шестстотин/ лева с включен ДДС в размер на 20%.
Депозит за участие в търга : 200 /двеста/ лева.
Начало на търга: 13,30 часа.
ІІ. Публичен търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 10
/десет/ стопански години за производство на селскостопанска продукция на урегулиран
поземлен имот №ІІ-държ. , кв.12 от действащия план на с.Отец Кирилово представляващ
незастроено дворно място с площ 1085 кв.м, като за първа стопанска година се счита
стопанската 2017/2018 г.
Начална тръжна цена за участие в търга: 22,00 лева за целия имот, за една
стопанска година.
Депозита за участие в търга- 5,00 /пет/ лева.
Начало на търга: 14,00 часа.
ІІІ. Публичен търг с тайно наддаване за предоставяне под аренда за срок до 20
/двадесет/ стопански години, за производство на селскостопанска продукция на
земеделски земи от общинския поземлен фонд /ОПФ/ на община Брезово, находящи се в
землището на с.Чехларе, както следва:
Поземлен имот 026032, НТП: нива с площ 32,529 дка, местност»24 ЯПОВОТО», ІХ
категория.
Поземлен имот 026133 , НТП: нива с площ 15,206 дка, местност»24 ЯПОВОТО», ІХ
категория.
Поземлен имот 032046 , НТП: нива с площ 14,053 дка, местност»21 АЛАБОРНУ
ЧАЛА», ІХ категория, като за първа стопанска година се счита стопанската 2017/2018 г.
Начална тръжна цена за участие в търга: 20,00 /двадесет/ лева на декар за една
стопанска година.
Депозита за участие в търга- 200,00 лева за всеки отделен имот
Срок и начин за плащане на депозита за участие в търговете: До 16,00 часа на
03.08.2017 г. включително. Депозитът се заплаща в български лева, в касата на общината или
по банков път, по сметка BG27STSA93003301155693, банка „ДСК”ЕАД гр.Раковски, офис
гр.Брезово.

Място и срок за получаване на документите за участие в търговете: Документи за
участие в търга се получават в сградата на Община Брезово, гр.Брезово, ул.”Георги
Димитров” №25, етаж 2, отдел СИРО”, всеки работен ден от 8,00 до 16,30 ч. в срок до
02.08.2017 г. включително, срещу заплащане на такса от 12,00 лева с включен ДДС в касата
на Община Брезово.
Място и срок за подаване на документите за участие в търговете: Документи за
участие в търга се подават в сградата на Община Брезово, гр.Брезово, ул. “Георги Димитров”
№ 25, ет.2, деловодство, всеки работен ден от 8.00 до 16,30 ч. в срок до 16,30 часа на
03.08.2017 г. включително.
Търговете ще се проведат в сградата на Община Брезово в гр.Брезово, ул.”Георги
Димитров” №25, ІV етаж, Заседателна зала на 04.08.2017 г. /петък/ съгласно описаните във
всяка точка начални часове.
При неявяване на кандидати на първата дата повторни търгове при същите условия, ще
се проведат на 11.08.2017 год. /петък/.
В случаите, когато от няколко участници е предложена една и съща цена за имотите
или вещите, между тях ще се проведе търг с явно наддаване с начална цена – предложената от
кандидатите, като стъпката за наддаване е в размер на 10% от началната тръжна цена.
Условия за плащане на цената. Плащанията да се извършват в български лева, в
срокове и при условия, съгласно клаузите на образца на договор за покупко-продажба и
наем и аренда, одобрени с настоящата заповед.
Оглед на имотите и вещите, предмет на търговете може да се извърши след
предварителна заявка на телефон 03191/2339-община Брезово или съответното кметство.
Допълнителните условия към участниците както и необходимите документи за участие
в търговете ще бъдат подробно описани в тръжните документи.
За справки и допълнителна информация –тел-03191/2339 или 0889201018. както и на
официалния сайт на община Брезово

ИНЖ.РАДНЬО МАНОЛОВ /п/
Кмет на община Брезово

