О Б Щ И Н А В Ъ Р Б И Ц А, О Б Л А С Т Ш У М Е Н
ул. “Септемврийско въстание” 40, тел. 05391/ 21-31, факс 05391/ 20-05

ОБЯВА
Съгласно Заповед № 1334/30.06.2020г. на Кмета на Община Върбица се
обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска
собственост, представляващи земеделски земи, включени в общ пакет с обща площ
от 1 888,904 дка, находящи се в следните землища: гр. Върбица, с. Иваново, с.
Конево, с. Ловец, с. Тушовица, с. Чернооково и с. Божурово подробно описани в
списък - приложение № 1 обявен на интернет страницата на Община Върбица:
http://varbitsa.org/bg/useful_information/selo и на информационното табло в сградата
на общината, с първоначална тръжна цена 851 040,00 лв. без вкл. ДДС общо за
всички имоти.
Търгът ще се проведе на 17.07.2020г. от 10.00 часа в стая 206 в сградата на
Общинска администрация - гр. Върбица, ул. „Септемврийско въстание” № 40.
Документация за участие в търга може да бъде изтеглена безплатно от
интернет
страницата
на
Община
Върбица:
http://varbitsa.org/bg/useful_information/selo или закупена от стая 201, ет. 2 в
сградата на Общината на цена от 10,00 лв. без ДДС заплатена в касата на общината
в срок до 16:00часа на последния работен ден предхождащ търга.
Гаранция за участие в размер на 10 % (десет процента) от първоначалната
тръжна цена може да бъде внесена по следната банкова сметка: Банка ЦКБ АД
клон Търговище офис Върбица, IBAN: BG05CECB97903347088301, BIC:
CECBBGSF в срок до 16:00 ч. на 16.07.2020г. за повторен търг при необходимост
до 16:00 часа на 06.08.2020г. Гаранцията се възстановява при условията на чл. 11,
ал. 5 от Наредбата за провеждане на публични търгове и публично оповестени
конкурси за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост на Община
Върбица.
Оглед на имотите, предмет на търга, може да се извършва всеки работен ден
до 16.00 ч. на деня предхождащ търга.
Подаване на документация за участие до 16.00 ч. на 16.07.2020г. и за повторен
търг при необходимост до 16:00 часа на 06.08.2020г. в деловодството на общината.
При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 07.08.2020г. от
10:00ч., на същото място и при същите условия.
За информация тел.05391/21-60.

