
 
ЗАПОВЕД 

       № 86/16.04.2018г. 

 

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската 

собственост, чл.49, ал.1 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, Годишна програма на Община Антон за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост и във връзка с  Решения №368 и №369 

по Протокол №35 от 28.03.2018г. на Общински съвет - Антон  

 

НАРЕЖДАМ: 

 

1. Откривам  процедура по провеждане на  публичен  търг с явно наддаване за 

продажба на следните имоти, частна общинска собственост: 

а) Поземлен имот с идентификатор 00504.301.22  и площ 1,836 дка, находящ се в 

землището на с.Антон, м.”Козница”, собственост на Община Антон  

б) Поземлен имот с идентификатор 00504.143.39 и площ 0,300 дка, находящ се в 

землището на с.Антон, м.”Под занога”, собственост на Община Антон 

2. Опрерделям начална тръжна цена и размер на депозита за участие в търга, както 

следва: 

 

№ Обект Начална тръжна цена  Депозитна вноска 

1. ПИ с идентификатор 00504.301.22 2051,00 лв. 205,10 лв. 

2. ПИ с идентификатор 00504.143.39  465,00 лв.  46,50 лв. 

 

3. Определям дата, час и място на провеждане на търга – 10.05.2018г. от 10,30ч. в 

сградата на Община Антон, с.Антон, пл.”Съединение” №1 

4. Утвърждавам тръжна документация за участие в търга 

5. Определям цена на тръжната документация – 20 (двадесет) лева 

6. Тръжна документация се закупува до 14 часа на 09.05.2018г. 

7. Заявления за участие в търга се приемат в деловодството на Община Антон  до 

16 часа на 09.05.2018г.  

8. Депозитът за участие в търга се внася  в касата на Общината или по банков път 

по сметка IBAN:BG44UNCR75273359158630, BIC:UNCRBGSF, УниКредит Булбанк, 

клон Пирдоп  

9. Оглед на обектите за продажба може да се извършва всеки работен ден от 8 до 

16 часа по картата на землището 

10.  Процедурата да се проведе по реда на Глава V от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС - Антон 

11.  До участие в търга  се допускат кандидати, които са изправни страни по 

правноотношения с Община Антон, нямат задължения за данъци и такси 

12. Наличието или липсата на обстоятелствата по предходната точка се  доказва с 

удостоверение, издадено от Община Антон. Непредставилите такива удостоверения 

не се допускат до участие в търга. 

  
 

 

с. Антон 2089, пл. „Съединение” №1; 
тел.: +359 7186 2300; факс: +359 7186 2500; 

e-mail: obanton@abv.bg 
website: www.antonbg.com 

mailto:obanton@abv.bg

