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 и чл. 37, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1,
чл. 46, ал. 2 и чл. 52 от НПУРОИ, в изпълнение на Решение № 6 и Решение № 7 по
Протокол № 3 от 13.12.2019 г. на Общински съвет Търговище и Решение № 6 по Протокол
№ 10 от 25.06.2020 г. на Общински съвет Търговище и заповед № З-ОП-64 от 31.08.2020 г.
на кмета на Община Търговище
ОБЯВЯВАМ:
1. На 29.09.2020 г. от 14.00 ч. в зала № 74 на Община Търговище да се проведе
публичен търг с тайно наддаване за продажба на:
1.1. УПИ II в кв. 45, представляващ терен отреден за шивашки цех, находящ се в
село Голямо Ново, община Търговище, с площ 2 950.00 кв.м., съгласно Акт за частна
общинска собственост № 2165 от 27.11.2002 г., при начална тръжна цена 7 920.00 лв. (седем
хиляди деветстотин и двадесет лева) без ДДС, като постигнатата на търга цена подлежи на
облагане с 20% ДДС.
1.2. Поземлен имот с идентификатор 63241.555.27 с площ 327.00 кв.м., отреден „за
друг вид производствен, складов обект” по плана на село Руец, община Търговище и
находящите се в него сграда за енергопроизводство с идентификатор 63241.555.27.1 със
застроена площ 12.00 кв.м., сграда за енергопроизводство с идентификатор 63241.555.27.2
със застроена площ 9.00 кв.м., сграда за енергопроизводство с идентификатор
63241.555.27.3 със застроена площ 10.00 кв.м. и сграда за енергопроизводство с
идентификатор 63241.555.27.4 със застроена площ 14.00 кв.м., всичките на един етаж,
съгласно Акт за частна общинска собственост № 3560 от 13.08.2019 г., при начална тръжна
цена 12 320.00 лв. (дванадесет хиляди триста и двадесет лева) без ДДС (в т.ч. 2 250.00 лв.
цена на земята и 10 070.00 лв. цена на сградите).
1.3. Право на строеж на 8 (осем) броя гаражи (от № 2 до № 9), всеки един със ЗП –
18.15 кв.м. в поземлен имот с идентификатор 73626.508.280 (УПИ V-„за гаражи, кв. 1, кв.
„Запад 3”), съгласно Акт за частна общинска собственост № 941 от 02.05.2011 г., при
начална тръжна цена 1 490.00 лв. (хиляда четиристотин и деветдесет лева) на гараж.
2. Тръжната документация ще се закупува и получава на каса № 16 в Център за
административно обслужване на Община Търговище до 12.00 ч. на 25.09.2020 г. при цена
30.00 лв. с ДДС.
3. Определен е депозит в размер на 10 % от началната тръжна цена, който ще се
внася в каса № 16 в Център за административно обслужване на Община Търговище или по
банкова сметка IBAN BG62UBBS80023300143230, BIC код на банка ОББ АД клон
Търговище UBBSBGSF до 12.00 ч. на 25.09.2020 г.
4. Определен е краен срок за подаване на предложенията за участие в търга – 16.00 ч.
на 25.09.2020 г. Същите ще се подават в непрозрачен запечатан плик на гише № 5 в Център
за административно обслужване на Община Търговище.
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 на пазарната оценка на имота.
6. На основание чл. 51, ал. 3 от НПУРОИ, допускането на кандидатите за участие в
търга да се извършва в открито заседание на тръжната комисия.
За справки и допълнителна информация етаж IV, стая № 85, телефон 0601/68602.

