
  

 
З А П О В Е Д 

 
№ 52/24.01.2019г. 

 

 

 

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

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

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, в съответствие  с Годишна програма за управление и 

разпореждане с имоти, собственост на Община Антон и във връзка с Решение 

№455 от Протокол №44/05.12.2018г. на Общински съвет - Антон 

 

 

 

 

І. НАРЕЖДАМ: 

 

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

продажба на поземлен имот с идентификатор 00504.153.44 и площ 7683 кв.м, 

собственост на Община Антон, находящ се в землището на с.Антон, м.”Козница”, с 

първоначална цена 11774,00 лв. (единадесет хиляди седемстотин седемдесет и 

четири лева) 

2. 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.)  

3. Търгът да се проведе на 14.02.2019г. от 10 часа в сградата на Общината, находяща 

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

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

правоотношения с Общината и нямат задължения за местни данъци и такси. 

Наличието или липсата на обстоятелства по предходната точка да се доказва с 

удостоверение, издадено  от Община Антон 

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

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

6. Начин и срок за плащане на достигнатата цена – 1( един) месец след получаване 

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

7. Заявления за участие в търга да се приемат  в деловодството на Общината  до 

17,00 часа  на 13.02.2019г 

 

 

ІІ. УТВЪРЖДАВАМ ПРИЛОЖЕНАТА ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ: 

 

1. Описание на тръжна процедура 

2. Заявление за участие в търга 

3. Декларации за  липса на личен интерес 

4. Скица на процесния имот 

5. Акт за частна общинска собственост 



 

 

ІІІ. НАЗНАЧАВАМ: 

 

Комисия за провеждане на търга: 

   Председател: - Цветан Христофоров Пешлеевски – юрист на Община Антон 

   И членове:  

Мария Александрова Вътева – Директор на Дирекция ”Финансово-стопанска 

дейност” към Община Антон 

Татяна Тодорова Стаменова – Петрова – главен специалист ”Строителство и 

кадастър” 

   Резервни членове::  Грета Николаева Христова – специалист „Бюджет” 

      Николина Цветанова Михова – мл. експерт „Управление проекти”  

 

 

 

 

ИНЖ. СТОЯН ГАРЧЕВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА АНТОН 

 


