
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.70, ал.1, ал.2 и чл. 71 от Наредба за 
общинската собственост, във връзка с Решение № 91 по Протокол № 7 от заседание на 

Общински съвет – Костенец, проведено на 25 юни 2020 година 

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ 

на 26.08.2020г. от 13,30 ч.  

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

  

Представляващ: Урегулиран поземлен имот ХХХІІ с площ от 450 

кв.м./четиристотин и петдесет/ в кв. 119 по регулационния план на 

град Костенец, при граници на имота: УПИ ХХХІ-общ., УПИ ХХХІІІ-

общ., улица между о.т. 332 – о.т. 720, улица между о.т. 720 – о.т. 719,, при 

следните условия: 
1. Първоначална тръжна цена в размер на 15000,00 лв. /петнадесет хиляди лева/.  

2. Закупуване на тръжната документация може да се извърши на касата в „Център за 

административно обслужване”, ул. „Иван Вазов” № 2, етаж І, до 17,00 часа на 
20.08.2020г. Стойността на тръжната документация е в размер на 80,00 /осемдесет лева/ 

лв. Срещу представена фактура за закупена тръжна документация същата се получава в 

деловодството на Общинска администрация, І етаж, „Център за административно 
обслужване”. 

3. Депозит за участие в размер на – 2250,00 лв./две хиляди двеста и петдесет лева/. 

Внасяне на депозит за участие до 25.08.2020г. по банкова сметка в „Централна 

Кооперативна банка“ АД – клон Костенец, IBAN – BG 14CECB97903342549800, BIC – 
CECBBGSF. 

4. Огледи на обекта на търга се извършват всеки работен ден  от 10.00 часа до 16.00 часа в 

срок от 11.08.2020г. до 20.08.2020г. 
5. Заявленията за участие се подават в деловодството на Общинска администрация, І етаж, 

„Център за административно обслужване”  в срок до 16.00 часа на 25.08.2020г. 

6. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 03.09.2020г. на същото 

място и час. При повторен търг тръжна документация се закупува до 17,00 часа на 
31.08.2020г.Депозит за участие се внася до 02.09.2020г. Заявления за участие се внасят 

до 16.00 часа в срок до 02.09.2020г. 

 
  

 За справки: Общинска администрация Костенец, отдел „Общинска собственост“, 

тел. 23-08/ вътр.303 

 

 

 

 
 

Публикувано на 10.08.2020г. 


