
Община Трън  

Във връзка с изпълнение на Заповед № РД-05-104 от  11.04.2022г. на Кмета на Община Трън, 

І.   Обявява процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните  имоти – 

частна общинска собственост, а именно: 

1. Урегулиран поземлен имот УПИ III - общ /трети общински/, целият с площ от 878 /осемстотин седемдесет и 

осем/ кв.м., находящ се в кв.3 /три/ по регулационния  план на с. Бусинци, незастроен и за него  е съставен Акт за частна 

общинска собственост №6484/15.02.2022г,, при първоначална тръжна цена  в размер на  6810лв. /шест хиляди 

осемстотин и десет  лева/с ДДС. 

 

2. Урегулиран поземлен имот УПИ ХI /единадесети /,  целият с площ от  685/шестстотин  осемдесет и пет/ кв.м., 

находящ се в кв. /осем/ по регулационния  план на с. Главановци, с  Акт за частна общинска собственост  №6389/ 

08.10.2021г., при първоначална тръжна цена  в размер на 5375 лв. /пет хиляди триста седемдесет и  пет  лева/с ДДС. 

 

 ІІ. Ден, място и час на провеждане на търга: Търгът да се проведе на 19.05.2022г. от 09.30ч. в Заседателната 

зала на административната сграда на Община Трън, гр. Трън пл. “Вл.Тричков”1, ет.1-ви.   

ІІІ. Повторен търг за имота, за които не са се явили кандидати на първоначалния търг да се проведе на 

26.05.2022г. от 09,30 ч. на същото място и при същите условия.   

ІV.Необходими документи за участие в тръжната процедура:  

1.  Образец – заявление за участие в търга; 

2.  Условия за провеждане на процедурата; 

3.  Проект на договор за продажба; 

4.   Декларация за оглед; 

5. Декларация за приемане на клаузите на проекта на договора за продажба; 

6. Декларация за липса на обстоятелства;    

Скица на имота.  

V. Търгът да се проведе при следните условия: 

1.   Размер на депозита за участие:   Депозитната вноска е в размер на 10% от първоначално обявената цена. 

Депозитът следва да се заплати  до  17.05.2022 г. по б. с-ка на Община Трън IBAN- BG88STSA93003300722169, 

Б.КОД  BIC – STSABGSF, а за позициите, за които не са се явили кандидати, срока за внасяне на депозити при 

повторния търг  е до 23.05.2022г. 

2.  Регистрация и подаване на заявления за участие в търга  по образец се извършва  до 15,00ч. на 17.05.2022г., а  за 

повторния търг до 15,00ч. на 23.05.2022г. в административната сграда на Община Трън – гр. Трън, пл. “Вл. Тричков”1 

- деловодството. 

3.  Информация за имотите следва да се предоставя от общинска собственост, тел. за връзка 07731/9616 – в.104. Цената 

на тръжната документация е 5,00лв. /пет лева/ и може да бъде закупена   в сградата на общинската администрация гр. 

Трън, пл. “Вл. Тричков” 1 на касата на общината, в рамките на работното време на администрацията всеки ден от 8,00ч. 

до 17,00ч, а на 17.05.2022г. до 12,00 ч. , за повторния  търг всеки работен ден, а на 23.05.2022г. до 12,00ч.  

4. Оглед на имотите може да се извършва по искане на кандидатите, след предварително уговаряне в рамките на 

работното време до крайния срок, определен за закупуване на тръжната документация. 

5. Купувачът е длъжен да внесе цената, дължимите данъци и такси в 14-дневен срок от влизане в сила на 

заповедта на кмета на община Трън за определяне на купувач, по посочени в нея, банкови сметки.            

ОТ ОБЩИНАТА 


