
 

 
 

На основание  чл.35 ал.1 от ЗОС и чл.49, ал.1 от Наредба за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество,Годишната програма за управление на общинската 
собственост за 2016 г. и Решение на ОбС - Антон № 59 от Протокол № 6/28.01.2016 г и 
Заповед № 50 /29.02.2016 г.на кмета на Община Антон 

 

ОБЯВЯВАМ 
ПУБЛИЧЕН  ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБАТА НА СЛЕДНИТЕ ИМОТИ: 

 

І. ПИ №168 104, с площ  1,975 дка.,в местност „Усова върба”,собственост на 

Община Антон ”с първоначална цена   2504,00 лв. (словом: две хиляди петстотин и 

четири лева), 

ІІ. ПИ №168 105, с площ 3,320 дка., в местност „Усова върба”,собственост на 

община Антон,  с първоначална  цена 4103,00 лв. (словом: четири хиляди сто и три 

лева) 

ІІІ ПИ №168 106, с площ 1,184 дка., в местност „Усова върба”, собственост на 

община Антон, с първоначална  цена 1567,00 лв.( хиляда петстотин шестдесет  и 

седем лева) 

ІV ПИ №168 162, с площ 5,707 дка., в местност „Усова върба”, собственост на 

община Антон, с първоначална  цена 6940,00 лв.( шест хиляди деветстотин и 

четиредесет лева)  

 Депозит за участие в търга е : 
 За имот  № ПИ №168 104  сумата от 250,40 ( двеста и педесет лева и 0,40 ст) 

 За имот   №168105 ,   сумата от 410,30/четиристотин и десет лева и 0,30 ст/  

 За имот № 168106  сумата от 157,70/сто и педесет и седеем  лева и 0,70 ст/ 

 За имот №168162, сумата от 694,00 лева( шестотин деведесет и четири лева) 

 вносими до 17 часа на  21.03.2016 г. на касата на общината или по сметка в УниКредит 
Булбанк клон Пирдоп  
 IBAN:BG44UNCR75273359158630 
 BIC:UNCRBGSF 

3. Срока за заплащане на окончателната тръжна цена е: пет работни дни след  приключване 

на тръжната процедура. 
4. Търгът ще се проведе на 22.03.2016 г.от  10.30 часа, в Ритуалната зала  на Община Антон, 
в с. Антон, обл. Софийска, пл. „Съединение” № 1. 
5. Заявления за участие се приемат в деловодството на Община Антон до 17 часа на 
21.03.2016 г. 
 6.Оглед на обектите за продажба може да се извършва всеки работен ден от 8 до 16 часа по 

картата на землището. 
Документи за участие в процедурата се закупуват до 12 часа на 21.03.2016 г.  
7.Цена на тръжна документация за провеждане на публичния търг с явнно наддаване - 
20/двадесет/ лева . 
8. Процедурата да се проведе по реда на Глава V от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС- Антон. 

До участие в търга  се допускат кандидати отговарящи на условията на  чл.48 от Наредбата за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Антон и 
които са изправни страни по правноотношения с Община Антон и нямат задължения за  
данъци и такси. 
9. Наличието или липсата на обстоятелствата по горецитираната предходна точка се  доказва 

с удостоверение, издадено от  Община Антон. Непредставилите такива удостоверения не се 
допускат до участие в търга.  

За повече информация : 071862215 

 

Кмет на община Антон:  

 СТОЯН ГАРЧЕВ  

с.Антон 2089, пл.”Съединение” №1; тел.: 07186 2300; факс: 07186 2500                                                               
e-mail: : obanton@abv.bg 

mailto:obanton@abv.bg

