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I. Публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти
- частна общинска собственост, а именно:

1. Поземлен имот: 39921.503.467 по кадастралната карта на град Кричим,
одобрена със Заповед № РД -18-13/19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК -
София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо
поземления имот със Заповед № РД-14-16-817/20.04.2010 г. на Началника на СГКК -
гр.Пловдив, находящ се в град Кричим, ул."Търговска", урбанизирана територия, начин
на трайно ползване: за търговски обект, комплекс с площ 194 кв.м, при съседни
поземлени имоти с идентификатори: 39921.503.476; 39921.503.466; 39921.503.475;
39921.503.468; актуван с Акт за частна общинска собственост № 434/01.06.2010 г.,
вписан в Служба по вписванията гр.Пловдив под № 168, том 30 на 03.06.2010 г.

• начална тръжна цена — 2 910 лв. /две хиляди и деветстотин и десет лева/ без
ДДС;
• стъпка за наддаване - 80 лв. /осемдесет лева/;
• депозит за участие - 291 лв. /двеста деветдесет и един лева/;

2. Поземлен имот: 39921.503.468 по кадастралната карта на град Кричим,
одобрена със Заповед № РД -18-13/19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК -
София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо
поземления имот със Заповед № РД-14-16-817/20.04.2010 г. на Началника на СГКК -
гр.Пловдив, находящ се в град Кричим, ул."Търговска", урбанизирана територия, начин
на трайно ползване: за търговски обект, комплекс с площ 212 кв.м, при съседни
поземлени имоти с идентификатори: 39921.503.476; 39921.503.467; 39921.503.475;
39921.503.470; актуван с Акт за частна общинска собственост № 435/01.06.2010 г.,
вписан в Служба по вписванията гр.Пловдив под № 173, том 30 на 03.06.2010 г.

• начална тръжна цена в размер на 3 180 лв./три хиляди сто и осемдесет лева/
без ДДС;

• стъпка за наддаване - 90 лв. /деветдесет лева/;
• депозит за участие - 318 лв. /триста и осемнадесет лева/;

II. Търгът с явно наддаване ще се проведе на 18.11.2013 г. от 10:30 часа, в зала
№ 21 на общинска администрация.

III. Депозита за участие е вносим в брой в касата на Община Кричим или по
сметка: ВО28СЕСВ97903366975700; СЕСВВС5Р ЦКБ АД - клон „Пловдив - България"
Депозитите за участие се задържат и освобождават при условията и по реда, предвиден
в НРПУРОИ.

IV. Размер на таксата за получаване на тръжната документация - 50 лв.
/петдесет лева/ с ДДС, внесени в касата на общината или платими по банков път по
сметка на община Кричим ЦКБ АД - клон „Пловдив - България", ШАМ:
ВО41СЕСВ97908466975700 1ВС: СЕСВВС8Р, код за плащане 447000.

Краен срок за представяне на документацията за участие - 17 часа на
15.11.2013 г., в Деловодството на общинска администрация;

Лице за контакти: инж.Светлана Рангелова - директор дирекция „УТОСИДГР",
стая № 28, тел. 03145 / 20 - 47.


