Община Брезник, на основание заповед № РД_2-34/12.01.2017 г.,
обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти:
Описание на недвижимите имоти, предмет на търга и начална
тръжна цена:
1. ПИ, незастроен, представляващ УПИ І-289 в кв. 25 по РП на с.
Конска, с площ 743 кв. м., с ограда (метална от север) – 30 м. с височина
1.20 м. и бетонов бордюр; ограда (зид и метални платна от запад) – 16.50 м.,
с височина 0.60 м., както и ограда (зид и метални платна от югозапад) –
16.00 м., с височина 0.60 м., а също така и засадени дървета: 1 бр. ясен, 2
бр. кестени и 5 бр. ябълки, АОС № 2598/09.07.2013 год. Начална тръжна
цена 2957.14 лв. или 3.98 лв. на 1 кв. м. Сумата се облага с ДДС;
2. ПИ, представляващ УПИ ІV-289 в кв. 25 по РП на с. Конска, с площ
650 кв. м., с ограда (метално платно от север) – 2 м., с височина 1.20 м.,
както и останки от разрушена сграда – каменен зид, АОС № 2601/10.07.2013
год., Начална тръжна цена 2587.00 лв. или 3.98 лв. на 1 кв. м. Сумата се
облага с ДДС;.
3. ПИ, представляващ УПИ ІІІ-289 в кв. 25 по РП на с. Конска, с площ
582 кв. м, с ограда (метални платна от север) – 20.50 м. с височина 1.20 м. и
бетонов бордюр; останки от разрушена сграда – каменен зид и
полуразрушена тоалетна, АОС № 2600/09.07.2013 год. Начална тръжна цена
2316.36 лв. или 3.98 лв. на 1 кв. м. Сумата се облага с ДДС;
4. ПИ, незастроен, представляващ УПИ V-289 в кв. 25 по РП на с.
Конска, с площ 763 кв. м., АОС № 2602/10.07.2013 год. Начална тръжна
цена 3036.74 лв. или 3.98 лв. на 1 кв. м. Сумата се облага с ДДС;
5. ПИ, незастроен, представляващ УПИ VІІІ-289 в кв. 25 по РП на с.
Конска, с площ 583 кв. м, с ограда (метални платна и бетонов бордюр от
югозапад) – 9 м., с височина 1.20 м. и каменен зид – 6 м., с височина 0.6 м.,
АОС № 2605/10.07.2013 год. Начална тръжна цена 2320.34 лв. или 3.98 лв.
на 1 кв. м. Сумата се облага с ДДС.
6. ПИ, представляващ УПИ II -289 в кв. 25 по РП на с. Конска, община
Брезник с площ 1171 кв.м., сграда(бивше училище), МС на 1 етаж със ЗП 380
кв.м., състояща се от 7 стаи,салон и мазе със застроена 190 кв.м. построена през 1921 г.(в лошо състояние . Ограда- метална от север 27.60 м.
с височина 1.20 м. бетонов бордюр. Ограда - зид и метални платна от
югозапад 24.70 м. с височина 0.60 м., АОС 2599/09.07.2013 г. Начална
тръжна цена 12686.19 лв. Сумата се облага с ДДС.
7. ПИ, представляващ УПИ XXXIV-40 „За училище”,кв.3 по РП на с.
Завала, с площ 1520 кв.м., сграда бивше училище на един етаж със
застроена площ – 240 кв.м. и мазе със застроена площ 240 кв.м., построена
през 1933 г. АОС № 4652/26.05.2016 г. Начална тръжна цена 10000.00 лв.
Сумата се облага с ДДС.
Дата, място и час на провеждане на търга: 24.01.2017 год. от
10.00 часа в заседателната зала на Общината.
Дата, място и час на провеждане на повторния търг: 8.02.2017 год.
от 10.00 часа в заседателната зала на Общината.
Размера на депозита – 10 % от обявената цена. Внася от е от
16.01.2017 год. до 16 часа на 20.01.2017 г.
За повторния търг - от 01.02.2017 год. до 16.00 часа на
06.02.2017 год.
Необходими документи: за участие в търга следва да се подаде молба
и депозитната квитанция. Същите се подават в срока на подаване на
депозита. На търга се представя документ за самоличност и ако е
необходимо - пълномощно
Условие за участие и др. въпроси – на тел. 07751/2160, Оля Малинова,
Иванка Василева.

