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О Б Я В А 

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.35, ал. 1 от ЗОС, чл. 36, чл.50 и чл.52  от 

Наредба № 3 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в 

Община Главиница на ОбС Главиница и в изпълнение на Решения № 399 и 401 по протокол № 

48/ 28.09.2018 г. на Общински съвет се открива процедура за провеждане на публичен търг с 

явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както 

следва: 

   

№ 
Имот, населено място, акт 

за частна общинска 

собственост 

Площ 
Начална 

тръжна цена,без 

ДДС 

Цена на 

тръжни 

документи 

Депозит за 
участие 

Час на 
търга 

1. 
УПИ XXII, кв.1, с. 

Зафирово, АЧОС № 
4302/12.09.2018 г. 

24.624 

дка 
80015.70 лв. 10.00 лв. 

8000.00 лв. 10.00 часа 

 

Отдаване под наем на недвижими имоти/ водоем/ - публична общинска собственост, 

както следва: 

№ 
Имот, населено място, акт 

за частна общинска 
собственост 

Площ 
Начална 

тръжна цена,без 
ДДС 

Цена на 

тръжни 
документи 

Депозит за 
участие 

Час на 
търга 

1. 

ПИ 15031,1.202, гр. 

Главиница-НТП- 

„Водоем”, АПОС № 
3052/03.10.2012 г. 

2.052 дка 2.87 лв. 10,00 лв. 

4.00 лв. 10.30 часа 

 

Публичният търг  да се проведе на 15.11.2018 год. в Заседателната зала на IV етаж в 

административната сграда на Община Главиница, ул. “Витоша“ №44 в часовите диапазони, 

упоменати в таблицата. 

Тръжната документация се получава всеки работен ден от Информационният център на 

община Главиница. Краен срок за закупуване на тръжна документация и подаване на заявления 

за участие в търга – 14.11.2018 г.   Информация за провеждане на търга и документи за участие 

се съдържат в тръжната документация. 

Повторен търг при неявяване на кандидати да се проведе на 14.12.2018 г. на същото 

място и при същите условия. Определям срок за внасяне на депозита за участие и закупуване на 

тръжна документация, оглед на обекта и подаване на заявления за участие до 16 часа на 

13.12.2018 г 

За контакти: Община Главиница, гл.спец. „Общинска собственост“ , тел.086362128 
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