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

Изх. №94-00-3317/22.11.2018 г.

ОБЯВА
На основание чл.78 от Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, в изпълнение на заповеди №978,
977 и 976/22.11.2018 год. на Кмета на община Брезово
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-Б Р Е З О В О
ОБЯВЯВА:

І.ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА:
І. Учредяване на безсрочно, възмездно право на строеж върху недвижими имотичастна общинска собственост за построяване на жилищни сгради, представляващи:
1. Урегулиран поземлен имот /УПИ/№ VІ /шести/ общ., кв.50 /петдесети/ от
плана на с.Зелениково, незастроено дворно място с площ 1155 /хиляда сто петдесет и
пет/ кв.м, при граници: улица, улица, УПИ VІІ-общ. и V-466
2. Урегулиран поземлен имот /УПИ/№ №VІІ /седми/ общ., кв.50 /петдесети/ от
плана на с.Зелениково, незастроено дворно място с площ 820 /осемстотин и двадесет/
кв.м, при граници: УПИ VІ-466, улица, УПИ VІІІ-466 и V-466
Началните тръжни цени на учреденото право на строеж са както следва:
1.За УПИ VІ-общ., кв.50 – 917,00 /деветстотин и седемнадесет/ лева за 100 кв.м.
разгъната застроена площ на обекта.
2.За УПИ VІІ-общ., кв.50 – 870,00 / осемстотин и седемдесет/ лева за 100 кв.м.
разгъната застроена площ на обекта.
Депозит за участие в търга: 500,00 /петстотин/ лева за всеки отделен имот.
Начин и срок за плащане : Достигнатата на търга цена да се внася в касата на
общинска администрация гр.Брезово или по банков път по сметка на общината.
Условия за участие в търга: Право на участие в търга имат физически лица,
еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, които
отговарят на изискванията на чл. 79 от НРПУРОИ.
НАЧАЛО НА ТЪРГА: 13,30 ЧАСА

ІІ. Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на общински недвижим имотчастна общинска собственост представляващ: едноетажна сграда- метален павилион –
сглобяема конструкция с площ от 60 кв.м. , построена в
УПИ І-Зеленина,
многофункционална зала и стопански дейности”, кв.39 и улица с о.т. 73-77 от
действащия план на с.Стрелци , одобрен със заповед №04/26.01.1990 год., ведно с
прилежащ терен от 140 кв.м метра , съгласно утвърдена с решение №445/22.07.2015
год. на ОбС-Брезово, схема за поставяне на престваемо съоръжение-метален павилион
за устройване на кафе-аператив.
Начална тръжна цена 102,00 /сто и два/ лева без ДДС месечен наем.
Депозита за участие в търга- 200,00 /двеста/ лева.
Условия за участие в търговете: Право на участие в търга имат еднолични
търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, които отговарят на
изискванията на чл. 79 от НРПУРОИ.
НАЧАЛО НА ТЪРГА: 14,00 ЧАСА
ІІІ. Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години за поставяне на преместваемо

съоръжение-хладилен фургон върху общински недвижим имот представляващ терен с
площ 9 /девет/ кв.м , който терен е част от УПИ VІ „Читалище, музей”, кв.44 от
действащия план на гр.Брезово , одобрен със заповед №06/20.03.1992 год. на кмета на
община Брезово, съгласно схема за поставяне на преместваемо съоръжение , одобрена с
решение № 399/13.09.2018 г., неразделна част от решението .
Начална тръжна цена: 9,00 /девет/ лева без ДДС месечен наем
Депозит за участие в търга в размер на 50,00 лева
Начин и срок за плащане : Достигнатите на търга цена да се внася в касата на
общинска администрация гр.Брезово или по банков път в срок до 20-то число на
текущия месец.
Условия за участие в търга: Право на участие в търга имат физически лица,
еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, които
отговарят на изискванията на чл. 79 от НРПУРОИ.
НАЧАЛО НА ТЪРГА: 14,30 ЧАСА
Тръжните предложения ще се разгледат от комисията назначена със заповеди
№ 978, 977 и 976/22.11.2018 год. на кмета на общината на 14.12.2018 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 04.01.2019 год. /петък/ .
Срок за заплащане на депозитите – до 16,00 часа на 13.12.2018 г. /четвъртък/
включително. Депозитът се заплаща в български лева, в касата на общината.
Място и срок за получаване на документите за участие в търга. Документи
за участие в търга могат да бъдат получени в Община Брезово, ул.”Георги Димитров”
№25, етаж 2, отдел СИРО”, всеки работен ден от 8,00 до 16,30 ч. в срок до 12.12.2018 г.
включително, а за втората дата до 02.01.2019 г.
Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документи за
участие в търга се подават в Общинска администрация Брезово, ул. “Георги Димитров”
№ 25, ет.2, деловодство, всеки работен ден от 8.00 до 16,00 ч. в срок до 13.12.2018 г.
/вчетвъртък/ включително за първата дата и 03.01.2019 год./четвъртък/ за втората дата.
Информация за имотите - обект на търга може да се получава в сградата на
Община Брезово и на сайта на община Брезово.
Търговете ще се проведат в сградата на Община Брезово в гр.Брезово,
ул.”Георги Димитров” №25, ІV етаж, Заседателна зала на 14.12.2018 г. /петък/ от 14,30
часа .
При неявяване на кандидати на първата дата повторен търг при същите условия,
да се проведе на 04.01.2019 год. /петък/.
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:0889201018, кметствата на
чиято територия се намират имотите и на официалния сайт на община Брезово.
ИНЖ. СТОЯН МИНЧЕВ
ВрИД Кмет на община Брезово

