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О Б Щ И Н А   А Л Ф А Т А Р,   О Б Л А С Т   С И Л И С Т Р А  

7570 гр.Алфатар, ул.”Йордан Петров” №6 
факс: /08673/ 26 03, тел.:  086/811610;811611; e-mail: obshtina_alfatar@abv.bg 

 

 

 

З А П О В Е Д 
№РД-326 

24.11.2011год., 

гр.Алфатар 

 

 

 

 На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.31, ал.1 НРПУРОИ, Протокол №47 от 

25.08.2011г., Решение №330 на ОбС Алфатар. 

 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

І.Да се проведе търг с явно надаване за определяне на купувач на следните 

имоти (земеделски земи) частна общинска собственост в Землището на с.Цар Асен, 

общ. Алфатар, подробно индивидуализирани по-долу, 

 

№ 

по  

ред 

Имот № Местност 

Начин на  

трайно 

ползване 

Кат. Площ АОС Дата 

Начална 

тръжна 

цена на 

имота (лв.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 1 001027 ДО СЕЛО нива 5 8,071 42 22.7.2011г. 2510 

2 006001 ЧЕЛЕБИИ нива 5 5,000 47 22.7.2011г. 1565 

3 008015 ЧЕЛЕБИИ нива 3 4,000 48 22.7.2011г. 1545 

4 009006 ЧЕЛЕБИИ нива 4 6,245 49 22.7.2011г. 2190 

5 009050 ЧЕЛЕБИИ нива 5 7,911 50 22.7.2011г. 2535 

 

При начална тръжна цена за всеки един имот, съгласно посочената сума в 

Колона №9 на приложената таблица. 

ІІ.При следните условия: 

1.Предлаганата цена от участниците не може да бъде по ниска от началната 

тръжна цена и се заплаща еднократно в деня на подписване на договора. 

2.Дата за провеждане на търга 21.12.2011г. от 10:30 часа в стая №22, ет.ІІІ 

Административна сграда на Община Алфатар, гр.Алфатар, ул.”Йордан Петров” №6. 

3.Цена на тръжната документация – 5 (пет) лв., заплатени в брои в касата на 

Общината. Документацията се получава в стая №22, ет.ІІІ, срещу представен документ 

за внесена такса. 

4.Размер на депозит за участие 10% от началната тръжна цена. 

5.Стъпка за наддаване: 10% от началната тръжна цена. 

6.Заявления за участие в търга се приемат до 17:00 часа на 20.12.2011г. в 

деловодството на Общината. 

7.Оглед на обекта всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа на 20.12.2011г., след 

представяне на документ за закупени тръжни книжа. 
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ІІІ.Утвърждавам тръжната документация за провеждане на търга и договор за 

продажба като неразделна част от нея. 

ІV.При неявяване на кандидат повторен търг да се проведе на 28.12.2011год., от 

10:30 часа при същите условия. 

V.Обявата да се публикува във вестник „СИЛИСТРЕНСКИ БРЯГ” 

ЗАБЕЛЕЖКА: Цените са без включен ДДС. 

 

   

 

Препис от заповедта да се връчи на членовете на комисията и касиера за сведение и 

изпълнение. 

 

 Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Тодор Динков – зам. кмет на 

Община Алфатар. 

 

 

       

 

 

Съгласувал: 

Димитър Генов – юрист на Общината 

Изготвил: 

Камелия Христова мл.специалист „ОС” 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНАТА:_____________ 

        / ЙОРДАНКА УЗУНСКА / 

 


