
О Б Щ И Н А   К О С Т Е Н Е Ц 

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл. 47, ал. 1 и чл.82, ал.1, ал.2 от Наредба за 

общинската собственост, във връзка с Решение № 60/18.07.2019г. на Общински съвет - 

Костенец 

 

 ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС 

на 21.08.2019г. от 15,00 часа 

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ 

Урегулиран поземлен имот ХІ-450 „За обществено обслужване“ с площ от 

336 кв.м. в кв. 35 по регулационния план на село Костенец, при граници на имота: 

улица между о.т. 288 – о.т.69 – о.т. 283 – о.т. 287, УПИ ХІІ-451 „За озеленяване“, 

УПИ Х „За трафопост“, с изискване в имота да се осигури право на ползване на 

изградения „Търговски обект – магазин“ със ЗП 80 кв.м., собственост на Любомир 

Калинов Димов, съгласно нотариален акт за продажба на недвижим имот № 31, 

том ІІІ, рег. № 3418, дело № 378 от 07.10.2015г., както и достъп до имота през него. 

 

1. Първоначалната продажна цена в размер на 8076,00 лв. /осем хиляди и 

седемдесет и шест лева/.  

 Начин на плащане: достигнатата крайна тръжна цена, от която се 

приспада внесеният депозит, се заплаща по банков път по посочената в 

конкурсната документация банкова сметка.  

 Срок за плащане: достигнатата крайна цена, от която се приспада 

внесеният депозит се заплаща изцяло в едномесечен срок от влизане в 

сила на заповедта за определяне на спечелилия конкурса участник. 

 Спечелилият участник заплаща на община Костенец 2% режийни 

разноски  и 2,5% данък при придобиване на имущество по възмезден 

начин от достигнатата крайна цена. 

2. Всеки желаещ да участва в публично оповестения конкурс е длъжен да внесе 

депозитна вноска в размер на 1500,00 /хиляда и петстотин лева/ лв. до 

20.08.2019г.  по банкова сметка в „Централна Кооперативна банка” АД – клон 

Костенец, IBAN – BG14CECB97903342549800, BIC – CECBBGSF; 

3. Конкурсната документация може да се закупи в Общинска администрация 

Костенец на касата в „Център за услуги на граждани – Костенец”, ул. „Иван 

Вазов” № 2, етаж І, до 17,00 часа на 16.08.2019г. Стойността на конкурсната 

документация е в размер на 80,00 /осемдесет лева/ лв., съгласно чл. 93, б. „д“ от 

Наредбата за определянето и администрирането на местни данъци и такси и 

цени на услуги на територията на Община Костенец. Срещу представена 

квитанция за закупена конкурсна документация същата се получава в 

деловодството на Общинска администрация, І етаж, „Център за услуги на 

гражданите – Костенец”. 

4. Огледи на обекта на конкурса се извършват всеки работен ден  от 10.00 часа до 

16.00 часа в срок от 08.08.2019г. до 16.08.2019г. 

5. Конкурсът се провежда чрез предварително подадени  предложения от всеки 

участник в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното 

наименование на обекта на конкурса, името и адреса на участника. В плика с 



предложението се представят документите, необходими за участие в публично 

оповестения конкурс, посочени в конкурсната документация.  

6. Крайният срок за приемане на предложенията на кандидатите е до 16,00ч. 

на 20.08.2019г.  в деловодството на Общинска администрация, етаж І, „Център 

за услуги на гражданите – Костенец”. Участник, подал предложение след 

определения срок, не се допуска до участие в търга. 

7. При неявяване на кандидати повторен конкурс ще се проведе на 29.08.2019г. на 

същото място и час. При повторен конкурс конкурсна документация се закупува 

до 17.00 ч. на 26.08.2019г. на указаното в т.4 място. Депозит за участие се внася 

до 28.08.2019г., на указаното  място. Предложения се внасят до 16.00 часа в срок 

до 28.08.2019г., на указаното в т. 7 място. 
 За справки: Общинска администрация Костенец, отдел „Общинска собственост, тел. 

23-08/ вътр.303 

 

 

 

 

Дата на публикуване: 06.08.2019 г. 


