ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ОБЛ. МОНТАНА
 п.к. 3430 гр. Бойчиновци
ул.”Г.Генов” №2

кмет:  код 09513 / 22 - 36
 факс: код 09513 / 25 - 84
e-mail: munb@mail.orbitel.bg

ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ОБЯВЯВА

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба
на имоти-частна общинска собственост представляващи:
1. Имот № 109030 /едно,нула,девет,нула,три, нула/ в землището на
с.Лехчево с ЕКАТТЕ 43517, с начин на трайно ползване “ нива” с площ от
2,211дка /два декара двеста и единадесет кв.м. /, четвърта категория , находящ
се в местността „Под селото” актуван с АОС № 937 от 16.05.2013година за
частна общинска собственост
- Определям начална тръжна цена от 774,00 лв./седемстотин седемдесет и
четири лева / без ДДС. Определям стъпка за наддаване в размер на 10 % от
началната тръжна цена и депозит за участие в търга в размер на 77,40 лева
/седемдесет и седем лева и четиридесет стотинки/.
2. Имот № 109044 /едно,нула,девет,нула,четири,четири/ в землището на
с.Лехчево с ЕКАТТЕ 43517, с начин на трайно ползване “ нива” с площ от
1,302дка /един декар триста и два кв.м. /, четвърта категория, находящ се в
местността „Под селото” актуван с АОС № 936 от 17.05.2013година за частна
общинска собственост
- Определям начална тръжна цена от 454,00 лв./четиристотин петдесет и
четири лева/ без ДДС. Определям стъпка за наддаване в размер на 10 % от
началната тръжна цена и депозит за участие в търга в размер на 45,40 лева
/четиридесет и пет лева и четиридесет стотинки /.
Търгът ще се проведе на 11.09.2014 година от 10:00 часа в сградата на
Общинска администрация град Бойчиновци./Заседателна зала/
Заявления за участие в търга за всеки един от имотите поотделно, заедно с
внесения депозит за него ще се приемат до 17:00 часа на 10.09.2014 година в
информационния център на общината ет.1, стая 101.
Повторен търг ще се проведе на 18.09.2014 година с начален час 10:00 часа
в сградата на Общинска администрация град Бойчиновци /Заседателна зала/ при
същите тръжни условия.
Заявления за участие в повторния търг за всеки един от имотите поотделно
заедно с внесения депозит за него ще се приемат до 17:00 часа на 17.09.2014
година в информационния център на общината, ет.1, стая 101.
Тръжните документи ще се продават на цена 30,00 лева /тридесет лева/ в
информационния център на общината, ет.1, стая 101.
Оглед на имотите ще се осигури всеки работен ден, с изключение на деня
на провеждане на търга в присъствието на представител на Община Бойчиновци.

