РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
На основание чл.44, ал.2 от Закона за държавната собственост /ЗДС/,
във връзка с чл.43 и 44 от Правилника за прилагане на ЗДС /ППЗДС/
и моя Заповед № РД-08-26 от 24.03.2016 г.,

ОБЯВЯВАМ:
Търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост,
актуван с АДС №2528/17.12.2010 г., съставляващ ПИ с идентификатор 48060.500.250 по
КККР на село МИКРЕ, община Угърчин, област Ловеч, представляващ: Поземлен имот с
площ 788 кв.м, заедно с попадащите в него 3-броя сгради както следва:
- сграда 48060.500.250.1 със ЗП 61 кв.м, на 1-етаж, предназначение – Жилищна сграда;
- сграда 48060.500.250.2 със ЗП 48 кв.м, на 2-етажа, предназначение – Селскостопанска
сграда;
- сграда 48060.500.250.3 със ЗП 12 кв.м, на 1-етаж, предназначение – Друг вид сграда за
обитаване,
при следните условия:
 Начална тръжна цена – 3 250,00 лв. (три хиляди и двеста и петдесет лева) без ДДС.
 Търгът ще се проведе на 04.05.2016 г. от 11.00 часа в сградата на Областна
администрация – Ловеч, ул.“Търговска“ №43, Зала 101;
 Депозитна вноска за участие в размер на 2 000,00 лв. се внася до 28.04.2016 г.
по сметка на Областен управител – Ловеч – ВG79 UBBS 8002 3300 1232 33,
BIC - UBBS BGSF;
 Цена на тръжната документация – 30,00 лв. без ДДС. Същата се закупува от касата на
администрацията всеки работен ден до 03.05.2016 г. включително от 09.00 до 12.00
часа и от 12.30 до 16.00 часа.
 Оглед на имота ще се извършва на 12.04.2016 г. след подаване на предварителна
заявка.
 Регистрация и подаване на документи за участие в търга се извършва до 17.00 часа на
03.05.2016 г. на гише „Административно обслужване“.
За допълнителна информация – тел.068/600 180

/п/
ИРИНА МИТЕВА
Областен управител
на област Ловеч

5500 гр.Ловеч, ул.“Търговска” №43, тел.: +359 68 600 003, факс: +359 68 600 166
е-mail: governor@lovech.government.bg , web: www.lovech.government.bg

