ОБЩИНА СТРУМЯНИ
ЗАПОВЕД
№З- 202/02.07.2020г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал.1 от ЗОС и чл. 83, ал. 1 във
връзка с чл.60, ал.1, т.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество (приета на осн. чл. 8, ал. 2 от ЗОС, с Реш. №270 от Протокол
№30/24.11.2017г. на ОбС Струмяни), в изпълнение на Решение № 72 от Протокол № 9/30.04.2020 и
Решение № 458 от Протокол № 54/29.08.2019г. на Общински съвет Струмяни.

НАРЕЖДАМ
Да бъде открита процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на
недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи:
I. Поземлен имот с идентификатор 23532.10.9 (двадесет и три хиляди петстотин
тридесет и две, точка, десет, точка, девет), село Драката, община Струмяни, област Благоевград,
по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-225/09.04.2019г. на
Изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за
изменение на КККР. Адрес на поземления имот: местност: ДРАКАТА. Площ 299 кв.м. (двеста
деветдесет и девет кв.м.). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно
ползване: Изоставена нива. Категория на земята: 7 (седма). Предходен идентификатор: няма.
Номер по предходен план: 010009. Съседи: 23532.10.6, 23532.10.10, 23352.10.11, 23532.10.8,
съгласно скица на поземлен имот № 15-877076-27.09.2019 година, издадена от Службата по
геодезия, картография и кадастър – гр.Благоевград и съставен Акт за частна общинска собственост
№ 1473/03.10.2019 година, вписан в Службата по вписванията: Вх. Рег. 2746/Дв.вх.
2744/25.10.2019г., акт 45, том 10, дело 1871/2019 г., имотна партида: 39420.
Начална тръжна цена на имота – 407 лв. (четиристотин и седем лева).
II. Имот № 000293 /нула, нула, нула, две, девет, три/, седма категория, с начин на трайно
ползване „друга селскостопанска територия“ с площ от 1,046 дка / един декар и четиридесет и шест
кв.м./, находящ се в местността „Злинска река“, землището на село Илинденци с ЕКАТТЕ 32665,
община Струмяни, област Благоевград, при граници и съседи: имот № 000217 – полски път на
община Струмяни; имот № 034001 – складов терен на „Диманков“ ЕООД и др.; имот № 034002 –
недървопроизводителна горска площ на ЮЗДП ДП ТП „ДГС Струмяни“; имот № 000013 – път I
клас на Държавата и др., описан в Акт за частна общинска собственост № 1466/01.07.2019 година,
вписан в Службата по вписванията: Вх. Рег. 1677/Дв.вх.1677/05.07.2019 г., акт 53, том 6, дело
1071/2019 г., имотна партида: 39900.
Начална тръжна цена на имота – 2 207 лв. (две хиляди двеста и седем лева).
III. Имот № 032039 /нула, три, две , нула, три, девет/, седма категория, с начин на трайно
ползване „друга селскостопанска територия“ с площ от 1,211 дка /един декар двеста и единадесет
кв.м./, находящ се в местността „Злинска река“, землището на село Илинденци с ЕКАТТЕ 32665,
община Струмяни, област Благоевград, при граници и съседи: имот № 032040 – полски път на

община Струмяни; имот № 032004 – нива на Димитър Иванов Диманков; имот № 032033 – лозе на
Димитър Иванов Диманков; имот № 032023 – друг складов терен на Димитър Иванов Диманков и
др., описан в Акт за частна общинска собственост № 1467/01.07.2019 година, вписан в Службата по
вписванията: Вх. Рег. 1678/Дв. вх.1678/05.07.2019г., акт 54, том 6, дело 1072/2019г., имотна
партида: 39899.
Начална тръжна цена на имота – 2 300 лв. (две хиляди и триста лева).
Търгът ще се проведе на 22.07.2020г. в залата на Общински съвет, с.Струмяни, пл. 7 ми Април
№ 1 /сградата на община Струмяни/ за отделните имоти както следва:

-

За Поземлен имот с идентификатор 23532.10.9 - от 15:00 часа;
За Имот № 000293 – от 15:15 часа;
За Имот № 032039 – от 15:30 часа;

Право на участие в търга имат лицата, отговарящи на предварително определените в
тръжната документация условия и представили всички изискуеми документи, надлежно
окомплектовани по указания начин.
Кандидатите за участие в търга е необходимо да подадат заявление /по образец/ в срок до
16:30 часа на 21.07.2020г. в деловодството на общината, което да бъде придружено с квитанция за
внесен депозит в размер на 10% от началната продажна цена и квитанция за закупена тръжна
документация в размер на 70,00 лв.
Попълнената тръжна документация, задължителна за участниците, се подава пред тръжната
комисия в обявения ден и час, определени за начало на търга.
Търгът ще се проведе от комисия в състав:
Правоспособен юрист
Специалист „Общинска собственост”
Представител на Общински съвет Струмяни
На основание чл.83, ал.2 от Наредбата за придобиване,управление и разпореждане с общинско
имущество,утвърждавам тръжната документация.
Копие от настоящата заповед да се постави пред входа на общината и да се публикува в един
местен ежедневник.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Зам.- кмета по хуманитарните дейности.
ПЕТЯ ТАСЕВА /П*/
Вр.и.д. Кмет на община Струмяни,
Съгласно Заповед № З-197/29.06.2020г.
Забележка: подписите са заличени съгласно чл.2 от Закона за защита на личните данни.

