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 На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.8, ал.4 и чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.65, ал.1 

и  ал. 2 от Наредбата за общинската собственост на община Пирдоп, във връзка с чл. 49, 

ал. 1 и чл. 61, т.3 от същата Наредба, в изпълнение на Решение № 105 по Протокол № 12 

от 29.09.2022 год. на Общински съвет – Пирдоп,, и заповед № 599/25.10.2022g. на кмета 

на община Пирдоп се, 

 

ОБЯВЯВА: 

 

І. Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, при: 

I.1. Предмет на публичния търг: продажба на сграда частна общинска собственост, 

с идентификатор 24164.15.18.1 по кадастрална карта и кадастралните регистри, находяща 

се в землището на с.Душанци, местност „Тополница“ , със застроена площ 50 кв.м., брой 

етажи -1,  с предназначение – складова база, склад. 

I.2. Вид на публичния търг – явен.  

 I.3. Начална тръжна продажна цена, приета от Общински съвет – Пирдоп – 800 лв. 

(осемстотин лева) без включен ДДС (сделката не се облага с ДДС). 

I.4. Размер на депозита за участие в търга – Парична сума в размер на 80 лв. 

(осемдесет лева), представляваща 10 % от началната тръжна продажна цена, внесен на 

гише № 3, „Каса”, първи етаж в сградата на Общинска администрация - Пирдоп или 

преведен по сметка на община Пирдоп: BG84CECB97903391192100, BIC код: CECBBGSF в 

“Централна Кооперативна Банка” - клон Карлово, офис в гр.Пирдоп, до 16,00 часа на 

07.11.2022 г.(включително). 

I.5. Цена на тръжната документация – 50,00 лв. (петдесет лева), вносима на гише 

№ 3, „Каса”, първи етаж в сградата на Общинска администрация – Пирдоп с 

административен адрес: гр.Пирдоп 2070, пл.“ Тодор Влайков“ № 2. 

I.6. Място и срок за закупуване на тръжната документация: 

Сградата на Общинска администрация – Пирдоп, гр. Пирдоп, пл. „Тодор Влайков“ № 

2, ет.1, гише № 3, “Каса”, всеки работен ден от 8.00 – 16.00 часа, до 07.11.2022 г. 

(включително). 

I.7. Място за получаване на тръжната документация: 
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 Сградата на Общинска администрация - Пирдоп, гр. Пирдоп, пл. „Тодор Влайков“ № 

2; ет.1, гише № 1, „Център за информация и услуги“, срещу представен платежен 

документ. 

I.8. Място и краен срок за подаване на заявленията за участие в публичния търг: 

Сградата на Общинска администрация - Пирдоп, гр. Пирдоп 2070, пл. „Тодор 

Влайков“ № 2; ет.1, гише №1, „Център за информация и услуги“, всеки работен ден от 8.00 

– 16.30 часа, до 07.11.2022 година. 

I.9. Оглед на обекта се извършва само от кандидатите, закупили тръжни книжа  до 

07.11.2022 год., от 8.30 до 12.00 часа и от 13.30 до 16.00 часа, след предварителна заявка 

на тел.: 07181 5242, вътр. 28 – С.Иванова. 

I.10. Дата, място и час на провеждане на публичния търг: 

Заседателната зала на Общинска администрация - Пирдоп, гр.Пирдоп, пл. „Тодор 

Влайков“ № 2, трети етаж на 08.11.2022 год. от 11.00 часа. 

При възникване на обстоятелства, които правят невъзможно откриването или 

продължаването на публичния търг, участниците закупили тръжна документация, запазват 

правата си за участие в друг такъв. 

I.11. Начин и срок на плащане на достигнатата продажна тръжна цена на сградата 

– еднократно, в пълен размер, в левове, внесена до деня на сключване на договора за 

покупко - продажба. 

 

За допълнителна информация и справки на тел.: 07181 5242, вътр. 28 – С.Иванова.  

 

 

 

ИНЖ. МАРИЯ ШЕНТОВА 

 Зам.-кмет на Община Пирдоп 

(съгласно заповед за заместване №13/07.01.2021г.) 
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