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                                   ОБЩИНА   БЕЛОГРАДЧИК 
 

                             3900 гр.Белоградчик,                                                 http://www.belogradchik.bg 
                               ул. „Княз Борис І”,  №: 6                                       e-mail: kmet@belogradchik.bg                                          
                               Област Видин                     Phone/Fax: +359 936/53017; GSM: +359 879 145320 
                                                                                   

 

ЗАПОВЕД 

№871/22.10.2020г. 

 

 

 На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.31, ал.1 и ал.2, чл.39, 

ал.1, чл.42, т.1, чл.44, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на територията на Община Белоградчик, във 

връзка с Решение №136/30.09.2020г. на Общински съвет – гр.Белоградчик  

 

ОТКРИВАМ 

 

1. Публична тръжна процедура за продажба на Поземлен имот – ПИ с 

идентификатор 03616.501.1332 с площ от 743 кв.м., местонахождение: град Белоградчик, 

ул.”Изгрев” №16, съгласно Акт за частна общинска собственост №734/06.08.2020г. 

2. Вид на процедурата - публичен търг с явно наддаване 

     3. Начална тръжна цена – 6000.00 лв. 

4. Депозит за участие в публичния търг –600.00 лв. 

5. Стъпка на наддаване – 600.00 лв. – 10% от началната тръжна цена. 

6. Търгът ще бъде проведен на 12.11.2020г. от 13:00 часа в Заседателната зала на 

Община Белоградчик. 

6.1 Тръжната документация се получава в Информационен център на Община 

Белоградчик до 17:00 часа на 09.11.2020г., след заплащане на 20.00 лева без ДДС, срещу 

надлежно издадена фактура. 

6.2 Крайният срок за подаване на заявления за участие, ведно с другите документи, 

посочени по-долу в настоящата Заповед, е до 17:00 часа на 11.11.2020г.  

7.   При неподаване на документи за участие  или недопускане на кандидати, 

повторен публичен търг ще се проведе на 19.11.2020г. от 13:00 часа. 

7.1  При повторен публичен търг крайният срок за подаване на заявления за участие, 

ведно с другите документи, посочени по-долу в настоящата Заповед, е до 17:00 часа на 

18.11.2020г  

7.2 За повторен публичен търг тръжната документация се получава в 

Информационен център на Община Белоградчик до 17:00 часа на 16.11.2020г., след 

заплащане на 20.00 лева без ДДС, срещу надлежно издадена фактура. 

 

8.  Утвърждавам тръжната документация, както следва : 

- Необходими документи за участие; 

- Условия на публичния търг; 

- Указания за участниците; 

- Договор – проект; 

- Решение №136/30.09.2020г.; 

- Акт за собственост на имота; 

- Скица на имота; 

- Заповед за откриване 
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9. Условията на търга, началната цена и срока за подаване на заявленията за участие 

да се публикуват в един местен вестник, най-малко 15 дни преди крайният срок за 

подаване на заявленията за участие. 

10. Извлечение от настоящата Заповед да се обяви на видно място в сградата на 

Общинска администрация и на интернет страницата на Община Белоградчик в 3/три/ 

дневен срок от нейното издаване. 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на звено на Общински съвет гр. 

Белоградчик. 

 

/Налице са положени подписи и печат, като същите са заличени на основание чл. 2 и чл. 23 

от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) 

 

 

БОРИС НИКОЛОВ 

Кмет на Община Белоградчик 

 

Изготвил:  

Галя Евгениева – гл. спец. УОС 

 

Съгласувал:  

Р. Длъгнекова - юрисконсулт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


