
Община Брезник, на основание заповед №РД_2-237/24.04.2018 г. 

обявява търг за продажба на общински имоти:  

І. Описание на имота за търга и начална тръжна цена: 

1. Незастроен поземлен имот, представляващ парцел отреден за 

индивидуално жилищно строителство УПИ XIII-147, кв. 15 по 

Регулационния план на с. Слаковци, общ. Брезник, с площ 905 кв.м. 

АОС №4918/12.10.2017 г. Оценка  на лицензиран оценител и начална 

тръжна цена 3710.50 лв. Сумата се облага с ДДС. 

 2. Незастроен поземлен имот с идентификатор  06286.501.872 по 

КК и КР на гр. Брезник, кв. 73б, ул. „Цвета Лумбарова” № 6 по РП, с 

площ 769 кв.м. АОС № 3794/09.10.2014 г. Оценка  на лицензиран 

оценител и начална тръжна цена 11527.31 лв. Сумата се облага с ДДС. 

3. Незастроен поземлен имот, представляващ парцел отреден за 

индивидуално жилищно строителство, УПИ V, кв.52  по Регулационния 

план на с. Ноевци, с площ 720 кв.м. АОС № 4917/12.10.2017 г. Оценка  

на лицензиран оценител и начална тръжна цена 3513.60 лв. Сумата се 

облага с ДДС. 

ІІ. Вид на търга: публичен търга с тайно наддаване.. 

III. Изисквани обезпечения, ако следва да се предоставят такива: 

да няма задължения към Общината. 

 IV. Дата, място и час на провеждане на търга:  10.05.2018 г. от 

10.00 ч. в заседателната зала на Общината. 

V. Дата, място и час на провеждане на повторния търг: 18.05.2018 

г.  от 10.00 ч. в заседателната зала на Общината. 

VI. Закупуването на тръжните книжа ще се извършва всеки 

работен ден от 8.00 часа на 26.04.018 г. до 15.00 часа на 04.05.2018 г 

на касата на Община Брезник. 

VII. Размера на депозита за участие в търга e 10 % от обявената 

цена. Внася се от 26.04.2018 г. до 16.00 часа  на 04.05.2018 г. на 

касата на общината или по банков път. Банкова сметка на Община 

Брезник  BG 46 STSA93008423552400 BIC: STSABGSF. Вид плащане 

445600- Приходи от продажба на земя. За повторния търг – от 

11.05.2018 г. до 16 ч. на 16.05.2018 г.  

VIII.Стъпка при явно наддаване - ако се наложи такова: до 10 % от 

обявената цена. 

IX. Други тръжни условия – Участниците в търга подават заедно 

със заявлението за участие и писмени ценови предложения. 

Кандидатът или упълномощения от него представител подава 

заявлението за участие в запечатан, непрозрачен плик лично. Върху 

плика се отбелязва участника в търга и предмета на търга. В него се 

поставят:  



1.Заявление за участие в търг /приложение №1/; 

2. Декларация /приложение №2/; 

3. Оригинал на документ за внесен депозит; 

4.Копие от документа за закупена тръжна документация; 

5. Копие от документ за самоличност /или нотариално заверено 

пълномощно за участие в търга от лицето което представляват. 

6.Плик с надпис „Предлагана цена“, който се поставя в плика със 

заявлението и другите документи за участие. Предлаганата цена, не 

може да бъде по-малка от началната. 

На търга се представя документ за самоличност или пълномощно. 

   Условие за участие и др. въпроси – на тел. 07751/2160, Оля 

Малинова, Иванка Василева. 


