
 
ОБЯВА ЗА УЧАСТИЕ В  ПУБЛИЧЕН  ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ 

ЗА ПРОДАЖБАТА НА : 
1. ПИ  № 137016,собственост на Община Антон намиращ  се в м. «Над село» с площ 

от 2,016 дка .  
1.1 Началната тръжна цена за имота  от 2130,60 лв./две хиляди сто и тридесет лева и 

шестдесет стотинки) 
2.2  Депозит за участие в търга е 213 /двеста  и тринадесет/ лева., вносим до 10 часа в 

деня на провеждането на публичния търг по сметка в УниКредит Булбанк клон 
Пирдоп или на касата на общината. 

2. УПИ VІІ,квартал 63 А с площ от 560 кв. м. 
2.1 Началната тръжна цена за имота  3744,00 лв. /три хиляди седемстотин 

четиридесет и четири лева/ 
2.2 Депозит за участие в търга е 374 /триста седемдесет и четири / лева., вносим до 

10 часа в деня на провеждането на публичния търг по сметка в УниКредит 
Булбанк клон Пирдоп или на касата на общината. 

3 УПИ VІ,квартал 63 А с площ от 570 кв. м. 
3.1 Началната тръжна цена за имота  3808,00 лв. /три хиляди осемстотин и осем 

лева/ 
3.2 Депозит за участие в търга е 380 /триста и осемдесет / лева., вносим до 10 часа в 

деня на провеждането на публичния търг по сметка в УниКредит Булбанк клон 
Пирдоп или на касата на общината. 

IBAN:BG44UNCR75273359158630 
BIC:UNCRBGSF 

4 Срока за заплащане на окончателната тръжна цена е: пет работни дни след  

приключване на тръжната процедура по банков път или на касата на общината. 

5   Търгът ще се проведе на 30.05.2013 г., от 12,00 часа, в ритуалната зала  на Община 

Антон, 

6 Заявления за участие се приемат в деловодството на Община Антон до 10 часа в 

деня на провеждане на търга. 

7  Оглед на имотите за продажба може да се извършва всеки работен ден от 8 до 17 

часа. 

Документи за участие в процедурата се закупуват до 9.00 часа на 30.05.2013г. 

Цена на тръжна документация за провеждане на публичния търг с явнно 

наддаване -20 /двадесет/ лева . 

 

   Кмет на Община Антон: 

                         /Цонка Николова Гешева / 


