Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година на земеделска земя от ОПФ
Сряда, 22 Март 2017г. 08:33ч.

На основание чл.24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 101, ал. 2, т. 1, пр.2, чл.101, ал. 5, чл. 63 и чл. 72
от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни
права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи –
собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и кметовете
на кметства,

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За отдаване под наем за срок от 1 /една/ година на земеделска земя от ОПФ,
представляваща поземлен имот с индентификатор 44879.126.28 по кадастралната карта
и кадастралните регистри на с. Ляхово, местност „ДО СЕЛОТО”, площ 2957 кв.м, начин
на трайно ползване-нива, категория на земята-пета, актуван с акт за частна общинска
собственост № 4424/04.12.2015 год., вписан във вх. рег. 12418/09.12.2015 год., Акт №
130, том 42, дв. вх. рег. № 12409, в Агенция по вписванията – Служба по вписванията
Пазарджик, на начална годишна наемна цена – 26.60 лв
.
.

Търгът ще се проведе на 21.04.2017 г. от 10.30 часа в сградата на Общинска
администрация – Пазарджик, бул. “България” №2, етаж 2 –
Заседателна
зала.

Оглед на имота може да се извърши всеки ден от 22.03.2017 г. до 20.04.2017 год.
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До участие в търга се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически
лица, направили депозитна вноска, закупили тръжни книжа и подали в срок писмени
предложения.

Депозитна вноска в размер на една начална годишна наемна цена на имота се внася до
16.30 часа на
20.04.2017 г.
в касата на Кметство Ляхово.

Тръжната документация се продава до 17,30 часа на 19.04.2017 год. на гише “Ксерокс
услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в
сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2. Цената на
един комплект за поземлен имот е в размер 25 /двадесет и пет/ лв. с ДДС, съгласно чл.
53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмени предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и
ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на
гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” №
2, до 17.00 часа на 20.04.2017 г.

За справки: стая 606, тел.(034) 402-242

2/2

