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З А П О В Е Д 
№РД-211 от 10.08.2011год., 

гр.Алфатар 

 

 

 На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.31, ал.1 НРПУРОИ, Протокол №46 от 

28.07.2011г., Решение №322 на ОбС Алфатар. 

 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

 

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

общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор №00415.503.3230, с площ от 

299кв.м. и сграда с идентификатор 00415.503.3230.1 със ЗП от 120кв.м., намиращ се в 

гр.Алфатар, общ.Алфатар, ул.”Лилия”, АОС (ч) 307 от 22.06.2011г. вписан на 

23.06.2011г. с вх. рег.№4718, том ХІІ, стр.4, ПК 47025;47026, дело 2176. 

1.Начална тръжна цена в размер на 4 180 (четири хиляди сто и осемдесет) лв. 

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 07.09.2011г. от 10.30 часа в заседателната зала на 

Общински съвет Алфатар, гр.Алфатар, ул.”Йордан Петров” №6, ет.ІІІ. 

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% (418/ четиристотин и осемнадесет / лв.) от 

началната тръжна цена. 

5.Стъпка за наддаване: 10% (418/ четиристотин и осемнадесет / лв.) от началната 

тръжна цена. 

6.Заявления за участие в търга се приемат до 16:00 часа на 05.09.2011г. в 

деловодството на Общината. 

7.Оглед на обекта всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа на 05.09.2011г., след 

представяне на документ за закупени тръжни книжа. 

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 14.09.2011год., от 

10:30 часа при същите условия. 

V.Обявата да се публикува във вестник „ФОРУМ” 

ЗАБЕЛЕЖКА: Цените са без включен ДДС. 

КМЕТ НА ОБЩИНАТА:_____________ 

         /РАДКА ЖЕЛЕВА/ 

 


