
  

 

ТРЪЖНА  ПРОЦЕДУРА 

 

Настоящата процедура се провежда на основание Заповед № 52/24.01.2019г. на 

Кмета на Община Антон и в съответствие с чл.44, ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.35 от Закона за общинската собственост, 

чл.49, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество и Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, 

собственост на Община Антон, и Решение №455 от Протокол №44/05.12.2018г. на 

Общински съвет – Антон 

 

Вид на процедурата: публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот, 

частна общинска собственост 

Обект: Поземлен имот с идентификатор 00504.153.44, площ  7683 кв.м и  начална 

тръжна цена 11774,00лв.(единадесет хиляди седемстотин седемдесет и четири лева) 

Описание: 

1. Търга ще се проведе на 14.02.2019г. от 10,00 часа в сградата на Община Антон, 

находяща се в с.Антон , пл.”Съединение” №1, ІІ етаж 

2. Цена на тръжната документацията - 10 (десет) лева 

3. Тръжна документация се закупува от деловодството на Общината до 13.02.2019г, 

всеки работен ден от 8,00 до 17,00 часа 

4. Заявления за участие в търга се подават до 13.02.2019г., в деловодството на 

Общината, всеки работен ден от 8,00 до 17,00 часа   

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

правоотношения с Общината и нямат задължения за местни данъци и такси 

6. Наличието или липсата на обстоятелства по предходната точка се доказва с 

удостоверение, издадено  от Община Антон. Непредставилите такова 

удостоверение не се допускат до участие в търга 

7. Депозит за участие в търга, в размер на 10% от началната тръжна цена, за сумата 

1177,40 лв. (хиляда сто седемдесет и седем лева и 40 ст.)  се внася  в касата на 

Общината до 17,00 часа на 13.02.2019г. 

8. Оглед на обектите по одобрената кадастрална карта за землището на с. Антон, 

може да се извършва до 13.02.2019г., всеки работен ден от 8,00 до 16,00 часа 

9. Регистрирането на участниците в търга, се извършва от комисия, определена  от 

Кмета на Общината. 

10. Комисията може да откаже регистрацията на участник в случай, че установи 

непълнота на представените документи и неспазване на изискванията посочени в 

тръжните книжа. 

11. Търгът може да се проведе само в случай, че са се явили най-малко трима от 

членовете на комисията. 

12. Когато на търга се яви само един кандидат от подалите заявление за участие, 

търгът се отлага с 1 час и ако след този срок не се яви друг, кандидатът се 



обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-

ниска от началната тръжна цена. 

13. Когато на търга не се яви кандидат, той се обявява за непроведен и Кметът на 

Общината насрочва нов търг в едномесечен срок. 

14. Когато на търга, провеждан повторно в случая по предходната алинея, се яви 

само един кандидат, той се обявява за спечелил по предложената от него цена, 

която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена. 

15. В случай, че отсъстват повече от един член на комисията или правоспособния 

юрист, търгът се отлага за същия час и място за следващия ден. 

16. В случаите, когато се отлага започнат вече търг, поради невъзможност за 

продължаването му, обявените до този момент за спечелили участници за отделни 

обекти от имуществото - предмет на търга, запазват правата си. 

17. При възникване на обстоятелства, които правят невъзможно откриването на търга 

или неговото приключване, комисията съставя протокол, въз основа на който 

Кмета на Общината със Заповед определя провеждането на нов търг. 

18. Наддаването се извършва чрез гласно обявяване от участниците на 

последователни суми над началната цена, разграничени от председателя на 

комисията със звуков сигнал.  

19. Всяко увеличение трябва да бъде с 10%  наддавателна стъпка. 

20. Участниците обявяват високо и ясно предлаганите от тях суми.  

21.  Обявената от участника сума го обвързва към комисията и другите участници в 

търга без право на позоваване на грешка. 

22. В случай, че в резултат на декласиране на участник остане само един кандидат, 

търгът се провежда и кандидатът се обявява за спечелил по предложената от него 

цена, ако не е по-ниска от обявената начална тръжна цена. 

23. Наддаването приключва със звуков сигнал от председателя, който обявява 

спечелилия търга и предложената окончателна цена и закрива търга. 

24. За проведеният търг се съставя протокол, който се подписва в присъствието на 

всички участници, след което на спечелилия участник, се връчва екземпляр. 

25. Участникът, спечелил търга внася  в срок до пет работни дни след получаване на 

заповедта за спечелил търга, по банков път или в касата на Общината 

достигнатата цена, или първата вноска, ако е предвидено разсрочено плащане. 

Внесеният депозит се прихваща от цената. 

26. При неплащане на цената в определения срок, спечелилият участник губи 

правото за сключване на сделка по предмета на търга, както и внесеният 

депозит. В този случай, Кметът на Общината, по предложение на комисията, може 

да покани за сключване на сделка, участника предложил следващата по размер 

цена. 

27. В случай че участниците в търга след изрична покана от председателя не изявят 

желание да закупят, включително и по първоначално определената цена, 

внесените от тях депозити не се връщат.  

28. Не се връща и депозитът на участник, който е определен за спечелил търга, но 

откаже да заплати предложената от него цена.   

29. Договорът по предмета на търга се подписва от Кмета на Общината, след като 

заповедта за  спечелил участник влезе в сила и е извършено плащането на 

предложената от спечелилия участник цена. 

30. Имуществото, предмет на сделката се предава на спечелилия участник със 

заповед на Кмета на Община Антон.  

31. Внесените депозити на неспечелилите участници се освобождават в 7 (седем) 

дневен срок, след закриване на търга с писмено нареждане от председателят на 

комисията. 
 

 


