ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
7700 Търговище, пл. Свобода
Телефон: +359 601/686 12; факс: +359 601/620 57, 622 12
e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 и чл. 52 от
НПУРОИ, във връзка с § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, в изпълнение на Решение № 5 по Протокол №
3 от 13.12.2019 г. на Общински съвет Търговище и заповед № З-ОП-12 от 02.03.2020 г. на
кмета на Община Търговище
ОБЯВЯВАМ:
1. На 25.03.2020 г. от 14.00 ч. в зала № 74 на Община Търговище ще се проведе
публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински поземлени имоти, по
местонахождение, както следва:
1.1. Местност „Драка” град Търговище
1.1.1. ПИ № 73626.174.172 с площ 544.00 кв.м., категория „трета”, с начин на трайно
ползване „земя за земеделски труд и отдих” (съгласно АЧОС № 1404 от 20.08.2012 г.) при
начална тръжна цена 1 197.00 лв. (хилядa сто деветдесет и седем лева) без ДДС.
1.1.2. ПИ № 73626.175.191 с площ 1192.00 кв.м., категория „пета”, с начин на трайно
ползване „земя за земеделски труд и отдих” (съгласно АЧОС № 3523 от 02.08.2019 г.) при
начална тръжна цена 2 384.00 лв. (две хиляди триста осемдесет и четири лева) без ДДС.
1.2. Квартал „Бряг” град Търговище
1.2.1. ПИ № 73626.524.8, с площ 376.00 кв.м., категория „шеста”, с начин на трайно
ползване „земя за земеделски труд и отдих” (съгласно АЧОС № 3597 от 29.08.2019 г.) при
начална тръжна цена 677.00 лв. (шестстотин седемдесет и седем лева) без ДДС.
2. Тръжната документация ще се закупува в стая № 61 на Община Търговище до
12.00 ч. на 23.03.2020 г. при цена 30.00 лв. с ДДС и ще се получава в стая № 85 в сградата
на Община Търговище.
3. Определен е депозит в размер на 10 % от началната тръжна цена, който ще се
внася в стая № 61 на Община Търговище или по банкова сметка IBAN
BG62UBBS80023300143230, BIC код на банка ОББ АД клон Търговище UBBSBGSF до
16.00 ч. на 23.03.2020 г.
4. Определен е краен срок за подаване на предложенията за участие в търга – 16.00 ч.
на 23.03.2020 г. Същите ще се подават в непрозрачен запечатан плик в Център за
обслужване на гражданите – гише № 5.
5. Спечелилият търга участник освен постигнатата тръжна цена да заплати и:
5.1. 2% разноски върху постигнатата тръжна цена, обложени с 20 % ДДС;
5.2. 2,5 % местен данък върху постигнатата тръжна цена;
5.3. Стойността на разходите по изготвяне пазарната оценка на имотите.
6. На основание чл. 51, ал. 3 от НПУРОИ, допускането на кандидатите за участие в
търга ще се извършва в открито заседание на тръжната комисия.
За справки и допълнителна информация етаж IV, стая № 85, телефон 0601/68602.

