
 

 

ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА 

 
З А П О В Е Д 

 РД №334  

 

Гр.Копривщица      30.06.2021 година 
 
На основание чл.44, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.44 и 

чл.86 от НРПУРОИ и във връзка с Решение №174/27.05.2021 година на Общински 

съвет – гр.Копривщица 

 

      Н А Р Е Ж Д А М: 
 

1. Да се организира и проведе публичен търг с явно наддаване за продажба 

на следните недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва: 

 

- Поземлен имот с идентификатор 38558.3.492, с площ 477 кв.м. с 

АЧОС№1462/05.04.2021г., Урбанизирана територия  - при начална тръжна цена – 

52 064 лв. /Петдесет  и две хиляди лева и  шестдесет и четири лева/.  

- Поземлен имот с идентификатор 38558.3.495, с площ 856 кв.м. с 

АЧОС№1461/05.04.2021г., Урбанизирана територия  - при начална тръжна цена – 

94 469 лв. /Деветдесет и четири хиляди лева и  четиристотин шестдесет и 

девет лева/. 

 

2. Депозит за участие в размер на 10% от началната тръжна цена. Внася се в 

касата на община Копривщица 19.07.2021 година или по сметката на общината: 

IBAN: BG87 CECB 9790 33А9 1282 00, BIC: CECB BGSF при Централна 

кооперативна банка – клон Карлово.  

3. Документите за участие в търга за всеки отделен имот се подават до 17:00 

часа на 19.07.2021 година в деловодството на общината в запечатан непрозрачен 

плик, върху който се отбелязват името на участника и цялостното наименование на 

обекта за който участва. 

 

4. Оглед на обектите може да бъде извършван всеки работен ден от 8:00 

часа до 17:00 часа до 19.07.2021 година след представяне на квитанция за 

закупени тръжни документи и внесен депозит. 

 

5. Търгът да се проведе на 20.07.2021 година от 13:30 часа в сградата на 

общината в Заседателната зала при община Копривщица. 

 

6. Договорът за продажба се сключва с Кмета на общината и спечелилият 

участник в 7-дневен срок от влизане в сила на Заповедта по чл.110 от НРПУРОИ и 

представени документи за извършено плащане от 2% режийни разноски по сделката 

и 3% местна такса съгласно чл.47, ал.2 от ЗМДТ . Внесеният депозит не се прихваща 

от продажната цена. 

 7. Утвърждавам тръжна документация на стойност 5,00 (Пет) лева, която се 

заплаща в касата на община Копривщица преди получаване на същата. 

  

 

          8.Необходими документи за участие: конкретизирани в тръжната 

документация. 

 



 9. Ред, начин и условия за провеждане на търга по реда на Глава VIII от 

НРПУРОИ, приета с Решение №173/31.03.2017г. на Общински съвет – гр. 

Копривщица.  

        10.  Да се публикува обява за търгът в един регионален вестник, да се качи на 

сайта на община Копривщица  и се обяви и на видимо място в сградата на общинска 

администрация и местата определени за това.  

         

        11. Обявата да съдържа информация за  вида на процедурата, място и срок за 

подаване на документите,  цена и начин на плащане, дата и място на провеждане и 

други данни по преценка на органа, който определя условията за провеждане на 

процедурата. 

  

     

      Препис от настоящата Заповед да се връчи на Директор дирекция „ФСД”, 

Гл.специалист „ОС”, гл.специалист „АО” за сведение и изпълнение. 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Кмет на община Копривщица: 

         /Бойка Дюлгярова/ 
 


