ОБЩИНА БОРИНО

MUNICIPALITY OF BORINO

 4824 с.БОРИНО, обл.СМОЛЯН,

 4824 BORINO, SMOLYAN distr.,

ул. „Христо Ботев”№1; ИН BG 000614856

1, Hristo Botev Str.; BG 000614856

 03042/20 40;  03042/21 44

 03042/20 40;  03042/21 44

www.borino.bg; e_mail:obshtina_borino@abv.bg
На основание чл. 24 ”а”, ал.5 от ЗСПЗЗ; чл.14, ал.7 и чл.35,ал.1 от ЗОС , във връзка със Заповед
№36/27.02.2019г. на Кмета на община Борино съгласно Решение № 97/26.05.2016 г. и Решение
№400/21.02.2019г. на ОбС – Борино и на основание с чл.26,ал.1 и чл. 67,ал.1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на община Борино - ОБЩИНА БОРИНО

ОБЯВЯВА:
І. Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване както следва:
1.За отдаване под наем на общински имоти с начин на трайно ползване /НТП/ - „НИВА” при начални
цени и условия.
№

Поземлен имот с
идентификатор

Площ
по
документи (кв.м)

НТП

32362

Нива

КАБАТА

Борино

17.00

550.00

05462.143.1

1.

Цена лв./дка/
Местност

Землище

Начална наемна
цена/година/

2.

05462.219.14

2496

Нива

УКАРКЪ КАЙРАН

Борино

17.00

42.43

3.

05462.219.15

2505

Нива

УКАРКЪ КАЙРАН

Борино

17.00

42.59

4.
5.
6.

05462.219.21
05462.219.22

1140
1142

Нива
Нива

УКАРКЪ КАЙРАН
УКАРКЪ КАЙРАН

Борино
Борино

17.00
17.00

19.38
19.41

05462.231.11

1299

Нива

Тикеник

Борино

17.00

22.08

2. За продажба чрез публичен търг с явно наддаване за сграда с идентификатор № 05462.501.908.1
№

ИМОТ/ОБЕКТ

площ/кв.м/

Първоначална
тръжна цена без
ДДС

1.

Сграда с идентификатор №05462.501.908.1 – застроена площ от 20 кв.м.,
брой етажи 1, предназначение: Хангар, депо, гараж /дървена паянтова
постройка/ ведно със застоената част от имота с площ от 20 кв.м. идеални
части от ПИ с идентификатор № 05462.501.908, квартал 18 на с.Борино.
с.Борино, п.к. 4824, ул. „Арда“ № 2, община Борино,област Смолян

20

381.00 лв.

ІІ. ТЪРГЪТ да се проведе на 15.03.2019 г.от 13.30 часа в Заседателната зала намираща се в сградата на
Община Борино, ет.3 на адрес: с.Борино, област Смолян, ул. „Христо Ботев” №1
ІІІ. Определям следните тръжни условия - най-висока цена от първоначално обявената.
ІV. Депозит за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена за всеки имот за който ще се участва да
се внесе в касата на ОбА- Борино или по следната сметка на ОбА- Борино
Банка:Централна Кооперативна Банка
Клон Смолян
IBAN: BG88CECB979033F6638200
BIC: CECBBGSF
В срок до 17:00 ч. на 14.03.2019 год.
V. Тръжна документация се закупува от ОбА-Борино, ет .2 в стая № 6, всеки работен ден от 8.30 ч..на
05.03.2019 г. до 16.00 ч. на 14.03.2019 г.Такса за закупуване на тръжна документация е в размер на 42.00 /
четиридесет и два / лева, която се заплаща в касата на ОбА-Борино в брой или по сметка на Общината:
Централна Кооперативна Банка
Клон Смолян
IBAN: BG24CECB979084F6638200
BIC: CECBBGSF
Код вид плащане 447000
VІ. Оглед на имотите по т.І се извършва всеки работен ден от 06.03.2019г - 13:00ч. до 16:00 ч. на
13.03.2019 г.
VІІ. Предложения за участие в публичния търг се приемат в деловодството на Община Борино, стая №1
всеки работен ден от 9.00ч. на 11.03.2019 до 17.00 ч. на 14.03.2019 г.

МУСТАФА КАРААХМЕД /П/
Кмет на Община Борино

