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Първи сняг за 2016 година
Продължение от стр.1
Най- много сняг натрупа в селата Индже войвода и Вършило, където
снежната покривка на
места достигна 50см. Не
са подадени сигнали за
бедстващи хора,но енергоподаването бе с прекъсване на няколко пъти
в Созопол и Равадиново.
Отстранена е и аварията
в с. Атия.
Овладяно бе положението и в град
Черноморец,където превантивно беше разпръснат пясък. Жителите на
града спокойно се придвижваха по улиците. С
предимство бяха почистени улиците около детската градина и училището в Черноморец.
Снежната покривка от
първия за годината сняг
не надхвърли 8-10 см, но
бе тест за готовността на
общината, институциите
и хората да се справят
при зимни условия.

От Община Созопол
призовават водачите на
МПС да спазват наредбите на Закона за движение по пътищата като
оборудват автомобилите

си със зимни гуми и осигурят изправна светлинна уредба, за да предпазят себе си и останалите
участници в пътното движение.

В следващите няколко
дни температурите ще се
повишават постепенно,
но метеоролозите очакват нова снежна вълна в
периода 12-16 януари.
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Продължение от стр.1
Изключение правят хората, които имат доход само от
трудов договор и не искат да използват определено данъчно облекчение. Родителите с деца могат да намалят
годишната си данъчна основа с 200 лева при едно дете, с
400 лева при две деца и с 600 лева при три и повече деца.
Заявка за това може да бъде направена с годишната данъчна декларация. Част от хората вече са заявили това
свое желание пред работодателите си.
Ако данъкът се декларира по интернет, петпроцентната
отстъпка важи до края на март. Условието обаче е в последното тримесечие на миналата година задълженията
към бюджета да не са удържани авансово. Друго важно
условие е да няма други неплатени данъци и осигуровки,
включително и за здраве.
Националната агенция за приходите пусна новите данъчни декларации за облагане дохода на физическите
лица и за корпоративните данъци.
Те вече са публикувани на сайта на НАП.
Крайният срок за подаването на декларациите от физическите лица е 3 май 2016 г. Ако те бъдат подадени до
31 март, а данъкът за довнасяне бъде платен до 3 май,
се ползва 5% отстъпка. Допълнително условие за получаването й е да нямат други неплатени задължения към
хазната.
Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може
да се получи на телефона на НАП 0700 18 700 на цената на
градски разговор или в сайта на НАП www.nap.bg.

Помощите в натура се
предоставят чрез ваучери, които вече са на разположение на майките. Те са
вид ценни книжа за замяна,
предоставяни от дирекциите "Социално подпомагане"
на правоимащите лица, които се използват като разплащателно средство до
размера на отбелязаната
върху тях номинална стойност за получаване на отпуснати семейни помощи
в натура.
Ваучерите могат да се
ползват за пълно или частично заплащане на такса
за детска ясла или детска
градина; пълно или частично заплащане на такса за
детска кухня или столово
хранене; закупуване на хра-

на, облекло, обувки; закупуване на учебници и учебни
пособия и други стоки, необходими на детето за посещаване на училище, предучилищна група, детска
градина или детска ясла.
Ваучерите са официално платежно средство, което се издава на основата на законова делегация
под наблюдението на Министерството на финансите
при спазване на разпоредбите на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа.
В чл.40 от Правилника за
прилагане на Закона за семейни помощи за деца са
регламентирани редът и условията, сроковете и начините на заявяване на дължимите суми за реализирани ваучери от търговци-

те, както и сроковете, в които те ще получават дължимите им суми. Сумите ще
се превеждат само по банков път.
Изпълнението на процеса
по предоставяне на семейни помощи за деца в натура чрез ваучери е обезпечено със средства от републиканския бюджет.
Непълнолетни майки или
техните законни представители получават от дирекциите „Социално подпомагане“ два екземпляра от ваучера, които предоставят на
избран от тях доставчик на
стоки или услуги. Ваучерите
се получават лично от правоимащото лице или от негов представител въз основа на нотариално заверено
пълномощно. Ваучерите се
получават единствено в седалището на Дирекция „Со-

циално подпомагане“.
При реализирането на
ваучера лицето, предоставящо стоката или услугата,
следва да попълни на представените му два екземпляра: датата на реализация
на ваучера; наименованието на обекта, в който е реализиран; име, подпис и печат на лицето, предоставящо стоката/услугата.
Лицето, предоставило
стоката или услугата срещу ваучери, издадени от
Дирекция „Социално подпомагане“, е длъжно да регистрира и отчете продажбата в търговския обект
чрез издаване на фискален
или системен бон, независимо дали купувачът е поискал друг документ.
Лицето, предоставило
стоката или услугата срещу
ваучери, издадени от дирек-
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Стартира
данъчната кампания

Непълнолетните майки получават месечните помощи в натура
Продължение от стр.1
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циите „Социално подпомагане“, до 5-о число на месеца, следващ месеца на извършените продажби, подава в съответната дирекция,
която е издала ваучерите,
заявление по образец за
изплащане на дължимите
суми, към което се прилагат
следните документи: опис
на ваучерите, подлежащи
на осребряване, в който задължително се вписват серията, номера, единичните
номинални стойности и общата номинална стойност
на предоставените ваучери,
както и един екземпляр от
всеки ваучер, с който е заплатена продадената стока
или услуга; оригинална фактура за дължимите суми с
получател съответната дирекция „Социално подпомагане“, съдържаща в графата „предмет на стопан-

ската операция“ подробен
опис на продадените стоки или услуги, с упоменати
брой и единична цена.
В заявлението за изплащане на дължимите суми
се посочва броят на отчитаните ваучери, общата им
сума, номерът и датата на
издадената фактура и данни за банковата сметка, по
която лицето желае да получи плащането.
До 5 работни дни след получаване на заявката дирекциите „Социално подпомагане“ превеждат на доставчиците, предоставили
стоките или услугите, дължимите суми.
Официална информация
е публикувана на сайта на
Министерството на труда и
социалната политика www.
mlsp.government.bg раздел
Пресцентър.

ОБЯВА
На основание чл.21 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол, и във връзка с изпълнение на Решение на Общински съвет
Созопол № 38 от 30.11.2015г., съгл. Т.6 от Протокол 9/28.12.2015г. на Комисия чл.70, ал.6(изм.,
с решение № 263/20.09.2012г.) от НРПУРОС/ назначена със Заповед № 8-Z-1226/15.10.2012г. на
Кмета на Община Созопол/, открива публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи:
Поземлен имот, представляващ земеделска земя, с НТП „нива”, с планоснимачен номер
018001 (нула осемнадесет нула, нула едно) по КВС на землище с.Габър, местност „Турлатица”, с площ от 402 689 кв.м. (четиристотин и две хиляди шестстотин осемдесет и девет квадратни метра), с АОС № 662/31.03.2005г
Начална наемна цена да се ползва одобрената пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер на 5 900,00лв. /пет хиляди и деветстотин лева /.
Стъпка за наддаване – 295,00лв./двеста деветдесет и пет лева / - 5% от началната тръжна цена.
Размер на депозита за участие в процедурата – 590,00 лв. /петстотин и деветдесет лева
/. Депозитът се внася по банкова сметка на Община Созопол при „Инвестбанк“АД - IBAN&
BG66IORT73783311156300
Цена на тръжната документация – 20,00 лв. /двадесет лева/ без ДДС.
Търгът ще се проведе на 21.01.2016г. от 15:30 часа в сградата на Община Созопол в съответствие с описаните тук и утвърдени от Кмета на Община Созопол условия.
Право на участие имат физически и юридически лица, които нямат непогасени данъчни
задължения към Община Созопол, не са в процедура по ликвидация или обявяване в несъстоятелност /за ЕТ и ЮЛ/.
Предложения за участие в тръжната процедура се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен
ден в Центъра за Административно информационно обслужване, находящ се в Административната
сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 до 16.00 часа на 20.01.2016год.
Спечелилият търга, в 14-дневен срок от връчване на заповедта за обявяване на резултатите, внася по сметка на Община Созопол, предложената от него цена, като от нея се прихваща внесеният
депозит за участие. Договорът за наем ще бъде сключен за срок от 5г. /пет години/.
Оглед се прави от участник закупил тръжна документация, след предварителна заявка в определен от общинската администрация ден и час.
Допълнителна информация: тел.0550/ 2 57 72; 2 57 71

На основание чл.21 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол, и във връзка с изпълнение на Решение на Общински съвет
Созопол № 39 от 30.11.2015г., съгл. т.2 от Протокол 9/28.12.2015г. на Комисия чл.70, ал.6(изм.,
с решение № 263/20.09.2012г.) от НРПУРОС/ назначена със Заповед № 8-Z-1226/15.10.2012г. на
Кмета на Община Созопол/, открива публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи:
Поземлен имот, представляващ земеделска земя, с НТП „ изоставена нива”, с планоснимачен номер 046012 (нула четиридесет и шест нула дванадесет) по КВС на землище с.Габър,
местност „Заврътанка”, с площ от 3 982 кв.м. (три хиляди деветстотин осемдесет и два квадратни метра), с АОС № 3508/28.10.2015г.
Начална наемна цена да се ползва одобрената пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер на 80,00лв. /осемдесет лева/.
Стъпка за наддаване – 4,00лв./четири лева/ - 5% от началната тръжна цена.
Размер на депозита за участие в процедурата – 8,00 лв. /осем лева/. Депозитът се внася по банкова сметка на Община Созопол при „Инвестбанк“АД - IBAN& BG66IORT73783311156300
Цена на тръжната документация – 20,00 лв. /двадесет лева/ без ДДС.
Търгът ще се проведе на 21.01.2016г. от 14:15 часа в сградата на Община Созопол в съответствие с описаните тук и утвърдени от Кмета на Община Созопол условия.
Право на участие имат физически и юридически лица, които нямат непогасени данъчни
задължения към Община Созопол, не са в процедура по ликвидация или обявяване в несъстоятелност /за ЕТ и ЮЛ/.
Предложения за участие в тръжната процедура се подават лично от кандидатите или от техни
упълномощени представители в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъра за Административно информационно обслужване, находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 до 16.00 часа на 20.01.2016год.
Спечелилият търга, в 14-дневен срок от връчване на заповедта за обявяване на резултатите, внася по сметка на Община Созопол, предложената от него цена, като от нея се прихваща внесеният
депозит за участие. Договорът за наем ще бъде сключен за срок от 5г. /пет години/.
Оглед се прави от участник закупил тръжна документация, след предварителна заявка в определен от общинската администрация ден и час.
Допълнителна информация: тел.0550/ 2 57 72; 2 57 71

Катя Петрова Стоянова
Заместник Кмет на Община Созопол
Съгласно заповед №8-Z-1779/28.12.2015г.

Катя Петрова Стоянова
Заместник Кмет на Община Созопол
Съгласно заповед №8-Z-1779/28.12.2015г.

ОБЯВА
На основание чл.21 от Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол, и във връзка с изпълнение на Решение на
Общински съвет Созопол № 38 от 30.11.2015г., съгл. т.5
от Протокол 9/28.12.2015г. на Комисия чл.70, ал.6(изм., с
решение № 263/20.09.2012г.) от НРПУРОС/ назначена със
Заповед № 8-Z-1226/15.10.2012г. на Кмета на Община Созопол/, открива публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващ:
Поземлен имот, представляващ земеделска земя, с НТП
„нива”, с планоснимачен номер 096001 (нула девет шест
хиляди и едно) по КВС на землище с. Габър, местност „Церова локва”, с площ от 106 696 кв.м. сто и шест хиляди
шестстотин деветдесет и шест квадратни метра), с АОС №
1414/27.10.2009г.

ОБЯВА
На основание чл.21 от Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол, и във връзка с изпълнение на Решение на
Общински съвет Созопол № 39 от 30.11.2015г., съгл. Т.1
от Протокол 9/28.12.2015г. на Комисия чл.70, ал.6(изм., с
решение № 263/20.09.2012г.) от НРПУРОС/ назначена със
Заповед № 8-Z-1226/15.10.2012г. на Кмета на Община Созопол/, открива публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи:
Поземлен имот, представляващ земеделска земя, с НТП
„нива”, с планоснимачен номер 101005 (сто и едно нула
нула пет) по КВС на землище с. Габър, местност „Кадията”,
с площ от 5 264 кв.м. (пет хиляди двеста шестдесет и четири квадратни метра), с АОС № 3509/28.10.2015г.
Начална наемна цена да се ползва одобрената пазар-

ОБЯВА
На основание чл.21 от Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол, и във връзка с изпълнение на Решение на
Общински съвет Созопол № 42 от 30.11.2015г., съгл. т.3
от Протокол 9/28.12.2015г. на Комисия чл.70, ал.6(изм.,
с решение № 263/20.09.2012г.) от НРПУРОС/ назначена
със Заповед № 8-Z-1226/15.10.2012г. на Кмета на Община Созопол/, открива публичен търг с явно наддаване за
продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващи:
Поземлен имот, представляващ земеделска земя, с НТП
„ изоставена нива”, с планоснимачен номер 000066 (нула
нула нула нула шестдесет и шест) по КВС на землище
с.Равна Гора, местност „Тумбата”, с площ от 20 917 кв.м.
(двадесет хиляди деветстотин и седемнадесет квадратни

Начална наемна цена да се ползва одобрената пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер на
1970,00лв. / хиляда деветстотин и седемдесет лева /.
Стъпка за наддаване 98,50лв./деветдесет и осем лева и
петдесет стотинки / - 5% от началната тръжна цена.
Размер на депозита за участие в процедурата – 197,00лв.
/сто деветдесет и седем лева /. Депозитът се внася по банкова сметка на Община Созопол при „Инвестбанк“АД - IBAN&
BG66IORT73783311156300
Цена на тръжната документация – 20,00 лв. /двадесет
лева/ без ДДС.
Търгът ще се проведе на 21.01.2016г. от 15:00 часа в
сградата на Община Созопол в съответствие с описаните тук
и утвърдени от Кмета на Община Созопол условия.
Документи за участие се закупуват от касата в Центъра за Административно информационно обслужване, находящ се в Административната сграда на Община Созо-

на оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер на
90,00лв. / деветдесет лева/.
Стъпка за наддаване – 4,50лв./четири лева и петдесет
стотинки/ - 5% от началната тръжна цена.
Размер на депозита за участие в процедурата – 9,00лв.
/ девет лева/. Депозитът се внася по банкова сметка на Община Созопол при „Инвестбанк“АД - IBAN&
BG66IORT73783311156300
Цена на тръжната документация – 20,00 лв. /двадесет
лева/ без ДДС.
Търгът ще се проведе на 21.01.2016г. от 14:00 часа в
сградата на Община Созопол в съответствие с описаните тук
и утвърдени от Кмета на Община Созопол условия.
Документи за участие се закупуват от касата в Центъра за Административно информационно обслужване, находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2, всеки работен ден до 12.00 ч.

метра), с АОС № 711/26.08.2005г.
Начална тръжна цена да се ползва одобрената пазарна
оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер на 8
800,00лв. /осем хиляди и осемстотин лева/.
Стъпка за наддаване – 440,00лв./четиристотин и четиридесет лева/ - 5% от началната тръжна цена.
Размер на депозита за участие в процедурата – 880,00
лв. /осемстотин и осемдесет лева/. Депозитът се внася по
банкова сметка на Община Созопол при „Инвестбанк“АД IBAN& BG66IORT73783311156300
Цена на тръжната документация – 20,00 лв. /двадесет
лева/ без ДДС.
Търгът ще се проведе на 21.01.2016г. от 14:30 часа в
сградата на Община Созопол в съответствие с описаните тук
и утвърдени от Кмета на Община Созопол условия.
Право на участие имат физически и юридически лица,

ñòð. 3

пол – ул.”Хан Крум” № 2, всеки работен ден до 12.00 ч.
на 20.01.2016г.
Право на участие имат физически и юридически лица,
които нямат непогасени данъчни задължения към Община
Созопол, не са в процедура по ликвидация или обявяване
в несъстоятелност /за ЕТ и ЮЛ/.
Предложения за участие в тръжната процедура се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъра за Административно информационно обслужване, находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 до
16.00 часа на 20.01.2016год.
Спечелилият търга, в 14-дневен срок от връчване на заповедта за обявяване на резултатите, внася по сметка на
Община Созопол, предложената от него цена, като от нея
се прихваща внесеният депозит за участие. Договорът за
наем ще бъде сключен за срок от 5г. /пет години/.
Оглед се прави от участник закупил тръжна документация, след предварителна заявка в определен от общинската администрация ден и час.
Допълнителна информация: тел.0550/ 2 57 72; 2 57 71
Катя Петрова Стоянова
Заместник Кмет на Община Созопол
Съгласно заповед №8-Z-1779/28.12.2015г.
на 20.01.2016г.
Право на участие имат физически и юридически лица,
които нямат непогасени данъчни задължения към Община
Созопол, не са в процедура по ликвидация или обявяване
в несъстоятелност /за ЕТ и ЮЛ/.
Предложения за участие в тръжната процедура се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъра за Административно информационно обслужване, находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 до
16.00 часа на 20.01.2016год.
Спечелилият търга, в 14-дневен срок от връчване на заповедта за обявяване на резултатите, внася по сметка на
Община Созопол, предложената от него цена, като от нея
се прихваща внесеният депозит за участие. Договорът за
наем ще бъде сключен за срок от 5г. /пет години/.
Оглед се прави от участник закупил тръжна документация, след предварителна заявка в определен от общинската администрация ден и час.
Допълнителна информация: тел.0550/ 2 57 72; 2 57 71
Катя Петрова Стоянова
Заместник Кмет на Община Созопол
Съгласно заповед №8-Z-1779/28.12.2015г.
които нямат непогасени данъчни задължения към Община
Созопол, не са в процедура по ликвидация или обявяване
в несъстоятелност /за ЕТ и ЮЛ/.
Предложения за участие в тръжната процедура се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъра за Административно информационно обслужване, находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 до
16.00 часа на 20.01.2016год.
Спечелилият търга, в 14-дневен срок от връчване на заповедта за обявяване на резултатите, внася по сметка на
Община Созопол, предложената от него цена, като от нея
се прихваща внесеният депозит за участие. След заплащане на продажната цена ще бъде сключен договор за покупко-продажба със спечелилият участник.
Оглед се прави от участник закупил тръжна документация, след предварителна заявка в определен от общинската администрация ден и час.
Допълнителна информация: тел.0550/ 2 57 72; 2 57 71
Катя Петрова Стоянова
Заместник Кмет на Община Созопол
Съгласно заповед №8-Z-1779/28.12.2015г.

13
Започват
проверки за
семейните
помощи за
деца
Продължение от стр.1
Лицата и семействата, на които са отпуснати месечни помощи за
деца до завършване на
средно образование, но
не повече от 20-годишна
възраст, по чл. 7 от Закона за семейни помощи
за деца в периода 1 март
2015г. – 28 юли 2015г. са
длъжни да уведомят писмено Дирекция „Социално подпомагане“ Созопол за всички промени
на условията, при които е отпусната помощта,
включително и дали семейството да живее постоянно в страната, както следва:
1. До 31 януари 2016г.
– за лицата и семействата, на които са отпуснати
помощи от 1 март 2015г.
2. До 29 февруари
2016г. – за лицата и семействата, на които са
отпуснати помощи от 1
април и от 1 май 2015г.
3. До 31 март 2016г. –
за лицата и семействата, на които са отпуснати помощи от 1 юни и от
1 юли 2015г.
В случаите на живеещи родители без сключен граждански брак същите следва да подадат
ново заявление-декларация със всички необходими документи.
В срок до 30 дни от получаване на информация, свързана с промяна или отпадане на основанията за получаване на месечна помощ по
чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца, дирекция „Социално подпомагане“ - Созопол извършва проверка, в резултат на която може да
измени, спре или прекрати помощта за всички или
за част от децата в семейството.

ОБЯВА
ОБЯВА
На основание чл.21 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска
собственост на Община Созопол, и във връзка с изпълнение на Решение на Общински съвет Созопол № 42 от 30.11.2015г., съгл. т.4 от Протокол 9/28.12.2015г. на Комисия чл.70, ал.6(изм., с решение № 263/20.09.2012г.) от НРПУРОС/ назначена със Заповед № 8-Z-1226/15.10.2012г. на Кмета на Община Созопол/, открива публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот
– частна общинска собственост, представляващ:
Поземлен имот, представляващ земеделска земя, с НТП „ изоставени трайни насаждения”, с планоснимачен номер 000100 (нула нула нула сто) по КВС на землище с.Равна Гора, местност „Милков Гроб”, с площ от 10,219 кв.м. (десет хиляди двеста и деветнадесет квадратни метра), с АОС №
3445/05.10.2015г.
Начална наемна цена да се ползва одобрената пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер на 2 900,00лв. /две хиляди и деветстотин лева/.
Стъпка за наддаване – 145,00лв./сто четиридесет и пет лева/ - 5% от началната тръжна цена.
Размер на депозита за участие в процедурата – 290,00 лв. /двеста и деветдесет лева/. Депозитът се внася по банкова сметка на Община Созопол при „Инвестбанк“АД - IBAN&
BG66IORT73783311156300
Цена на тръжната документация – 20,00 лв. /двадесет лева/ без ДДС.
Търгът ще се проведе на 21.01.2016г. от 14:45 часа в сградата на Община Созопол в съответствие с описаните тук и утвърдени от Кмета на Община Созопол условия.
Право на участие имат физически и юридически лица, които нямат непогасени данъчни задължения към Община Созопол, не са в процедура по ликвидация или обявяване в несъстоятелност /
за ЕТ и ЮЛ/.
Предложения за участие в тръжната процедура се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен
ден в Центъра за Административно информационно обслужване, находящ се в Административната
сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 до 16.00 часа на 20.01.2016год.
Спечелилият търга, в 14-дневен срок от връчване на заповедта за обявяване на резултатите, внася по сметка на Община Созопол, предложената от него цена, като от нея се прихваща внесеният
депозит за участие. След заплащане на продажната цена ще бъде сключен договор за покупко-продажба със спечелилият участник.
Оглед се прави от участник закупил тръжна документация, след предварителна заявка в определен от общинската администрация ден и час.
Допълнителна информация: тел.0550/ 2 57 72; 2 57 71
Катя Петрова Стоянова
Заместник Кмет на Община Созопол
Съгласно заповед №8-Z-1779/28.12.2015г.

ОБЯВА
На основание чл.21 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска
собственост на Община Созопол, и във връзка с изпълнение на Решение на Общински съвет Созопол № 40 от 30.11.2015г., съгл. т.7 от Протокол 9/28.12.2015г. на Комисия чл.70, ал.6(изм., с решение № 263/20.09.2012г.) от НРПУРОС/ назначена със Заповед № 8-Z-1226/15.10.2012г. на Кмета на Община Созопол/, открива публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи:
Поземлен имот, представляващ земеделска земя, с НТП „друг вид нива”, с идентификатор
81178.6.496 (осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район- шест, поземлен
имот- четиристотин деветдесет и шест) по КККР на гр.Черноморец, местност „Аклади”, с площ от
96 кв.м. (деветдесет и шест квадратни метра), с АОС № 3302/24.08.2015г.
Начална наемна цена да се ползва одобрената пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер на 5 500,00лв. /пет хиляди и петстотин лева/
Стъпка за наддаване – 275,00лв./двеста седемдесет и пет лева/ - 5% от началната тръжна цена.
Размер на депозита за участие в процедурата – 550,00 лв. /петстотин и педесет лева//.
Депозитът се внася по банкова сметка на Община Созопол при „Инвестбанк“АД - IBAN&
BG66IORT73783311156300
Цена на тръжната документация – 20,00 лв. /двадесет лева/ без ДДС.
Търгът ще се проведе на 21.01.2016г. от 16:00 часа в сградата на Община Созопол в съответствие с описаните тук и утвърдени от Кмета на Община Созопол условия.
Право на участие имат физически и юридически лица, които нямат непогасени данъчни задължения към Община Созопол, не са в процедура по ликвидация или обявяване в несъстоятелност /
за ЕТ и ЮЛ/.
Предложения за участие в тръжната процедура се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен
ден в Центъра за Административно информационно обслужване, находящ се в Административната
сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 до 16.00 часа на 20.01.2016год.
Спечелилият търга, в 14-дневен срок от връчване на заповедта за обявяване на резултатите, внася по сметка на Община Созопол, предложената от него цена, като от нея се прихваща внесеният депозит за участие.
Оглед се прави от участник закупил тръжна документация, след предварителна заявка в определен от общинската администрация ден и час.
Допълнителна информация: тел.0550/ 2 57 72; 2 57 71
Катя Петрова Стоянова
Заместник Кмет на Община Созопол
Съгласно заповед №8-Z-1779/28.12.2015г.

