
О Б Щ И Н А   С В И Л Е Н Г Р А Д

О Б Я В Л Е Н И Е

Община  Свиленград  обявява,  че  във  връзка  с  процедура  по  продажба  на
недвижими  имоти  –  частна  общинска  собственост,  се  изменя  Приложение  №  2
“Описание   на  имотите,  които  Община  Свиленград  възнамерява  да  предложи  за
продажба през 2019 год.” - от Програмата за управление и разпореждане с общинска
собственост за 2019г., както следва: 
          Добавя в Приложение № 2 – “Описание  на имотите, които Община Свиленград          Добавя в Приложение № 2 – “Описание  на имотите, които Община Свиленград
възнамерява да предложи за продажба през   20възнамерява да предложи за продажба през   201199  год.” от Програмата за управление игод.” от Програмата за управление и
разпореждане  с общинска собственост за 201разпореждане  с общинска собственост за 20199 г. следните  обекти: г. следните  обекти:
              - 1144/10835  44/10835  идеални части отидеални части от  недвижим имот - частна общинска собственост,
представляващ  поземлен  имот  с  идентификатор  65677.701.2823  по  КК  и  КР  напоземлен  имот  с  идентификатор  65677.701.2823  по  КК  и  КР  на
гр.Свиленградгр.Свиленград,  целият  с  площ  от  10  835  кв.м.,  при  съседи:  поземлени  имоти  споземлени  имоти  с
идентификатори  65677.идентификатори  65677.701.701.9286,  65677.7019286,  65677.701..6345,  65677.6345,  65677.701.701.6017  и   65677.701.90046017  и   65677.701.9004,
съгласно АЧОС № 11789/19.08.2019г.  Данъчната оценка на 144/10835 144/10835 идеални части отидеални части от
поземлен имот с идентификатор 65677.701.2823 по КК и КР на гр.Свиленград поземлен имот с идентификатор 65677.701.2823 по КК и КР на гр.Свиленград е в размер
на 1 555.20 лева,  а пазарната оценка, определена от независим  оценител на имоти при
условията на чл.22, ал.3 от ЗОС за  частта от  имота  възлиза  на стойност  8 366.00  лева.
            -  13/398  13/398  идеални части отидеални части от  недвижим имот - частна общинска собственост,
представляващ  поземлен  имот  с  идентификатор  65677.702.47  по  КК  и  КР  напоземлен  имот  с  идентификатор  65677.702.47  по  КК  и  КР  на
гр.Свиленградгр.Свиленград,  целият  с  площ  от  398  кв.м.,  при  съседи:  поземлени  имоти  споземлени  имоти  с
идентификатори  65677.идентификатори  65677.70702.71,  65677.702.70,  65677.2.71,  65677.702.70,  65677.70702.48  и   65677.702.482.48  и   65677.702.48,  съгласно
АЧОС № 11809/02.09.2019г. Данъчната оценка на  13/398  13/398  идеални части от поземленидеални части от поземлен
имот с идентификатор 65677.702.47 по КК и КР на гр.Свиленградимот с идентификатор 65677.702.47 по КК и КР на гр.Свиленград  е в размер на  169.00
лева, а пазарната оценка, определена от независим  оценител на имоти при условията на
чл.22, ал.3 от ЗОС за  частта от  имота  възлиза  на стойност  903.00  лева.
           -             -  12/440  12/440  идеални части отидеални части от  недвижим имот -  частна общинска собственост,
представляващ  поземлен  имот  с  идентификатор  65677.701.1065  по  КК  и  КР  напоземлен  имот  с  идентификатор  65677.701.1065  по  КК  и  КР  на
гр.Свиленградгр.Свиленград,  целият  с  площ  от  440  кв.м.,  при  съседи:  поземлени  имоти  споземлени  имоти  с
идентификатори  65677.идентификатори  65677.701.701.1064,  65677.7011064,  65677.701..1063,  65677.1063,  65677.701.701.1066  и   65677.701.10671066  и   65677.701.1067,
съгласно АЧОС № 11810/02.09.2019г. Данъчната оценка на  12/440  12/440  идеални части отидеални части от
поземлен имот с идентификатор 65677.701.1065 по КК и КР на гр.Свиленградпоземлен имот с идентификатор 65677.701.1065 по КК и КР на гр.Свиленград    е в размер
на  156.00 лева,  а пазарната оценка, определена от независим  оценител на имоти при
условията на чл.22, ал.3 от ЗОС за  частта от  имота  възлиза  на стойност  833.00  лева.
         -  369/2050           -  369/2050  идеални части отидеални части от  недвижим имот - частна общинска собственост,
представляващ  поземлен  имот  с  идентификатор  65677.703.624  по  КК  и  КР  напоземлен  имот  с  идентификатор  65677.703.624  по  КК  и  КР  на
гр.Свиленградгр.Свиленград,  целият  с  площ  от  2050  кв.м.,  при  съседи:  поземлени  имоти  споземлени  имоти  с
идентификатори 65677.703.616, 65677.703.617, 65677.703.657 и  65677.703.623идентификатори 65677.703.616, 65677.703.617, 65677.703.657 и  65677.703.623, съгласно
АЧОС № 11834/04.09.2019г. Данъчната оценка на 369/2050 369/2050 идеални части от поземленидеални части от поземлен
имот с идентификатор 65677.703.624 по КК и КР на гр.Свиленград имот с идентификатор 65677.703.624 по КК и КР на гр.Свиленград е в размер на 3 666.40
лева, а пазарната оценка, определена от независим  оценител на имоти при условията на
чл.22, ал.3 от ЗОС за  частта от  имота  възлиза  на стойност  4 033.00   лева.

      Обявлението да се публикува на интернет страницата на Община Свиленград.


