ОБЯВА
Община Гоце Делчев
На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 39, чл. 45,
ал. 1 и ал. 2 и чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 254/27.05.2021 г., прието от
Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 591/28.06.2021 г., издадена от кмета на община Гоце
Делчев
О Б Я В Я В А:

І. Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска
собственост, представляващ:
Урегулиран поземлен имот XXVII /двадесет и седми/ от квартал 32 /тридесет и втори/ по
плана на село Мосомище, одобрен със Заповед № 13/1987 г., издадена от кмета на общината с площ
от 500 /петстотин/ квадратни метра, Благоевградска област, община Гоце Делчев, при граници
/съседи/ на имота: от север – улица; от изток – УПИ II; от юг – УПИ ХI; от запад – улица, при
начална тръжна цена в размер 10 000 /десет хиляди/ лева без включен данък върху добавената
стойност.
ІІ. Тръжна документация се закупува срещу такса от 10 /десет/ лева, с включен данък върху
добавената стойност, която не подлежи на връщане от стая № 109 на община Гоце Делчев /дирекция
"Общинска собственост"/ до 17.00 часа на 20.07.2021 г.
ІІІ. Депозит за участие в търгае в размер на 5000 (пет хиляди) лева се внася до 17.00 часа на
20.07.2021 г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685 в „Първа инвестиционна
банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код FINVBGSF.
ІV. Оглед на имота може да се извършва до 20.07.2021 г. с представители на община Гоце
Делчев, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.
V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търга,
изброени в тръжната документация, до 17.00 часа на 20.07.2021 г. в стая № 109 на община Гоце
Делчев.
VІ. Публичният търг да се проведе на 21.07.2021 г. от 09.30 часа в залата на партерния
етаж на община Гоце Делчев.
VІІ. Достигнатата при търга цена на имота се заплаща от спечелилият участник в срокове и
ред, указан в тръжната документация.
VІІІ. При неявяване на кандидати за имота повторен търг да се проведе при същите условия
на 28.07.2021 г. от 09.30 часа в залата на партерния етаж на община Гоце Делчев, като срокът за
закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг
е 17.00 часа на 27.07.2021 г.

За допълнителна информация: тел.0888/00-60-80, в. 1091, община Гоце Делчев, дирекция "Общинска
собственост".

