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З А П О В Е Д 

.'.2019 година 

На основание чл.44, ал.1 т.1 и ал,2 от ЗМСМА, чл,35, ал.1 от ЗОС, във връзка 
чл.55, ал.1 и чл. 111 и чл.112 от Наредба № 4 за реда за! придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на решения №1089/28.03.2019г., 
№1119/30.05.2019г„ №1140/27.06.2019г. и №1121/30.05.20i9r. на Добрички общински 
съвет, 

Н А Р Е Ж Д А М : 

Да се проведе публичен търг с тайно наддаване на| 07.08.2019г. /сряда/ от 9,30 
часа в зала № 108 в административната сграда на община Добричка за продажба иа 
общински недвижими имоти, както следва: 

№ 
по 
ред 

Имот 
Местонахожде 

ние 
/населено 

място/ 

Площ 
кв.м. 

Начална 
тръжна 

цена в лева 
без Д ДС 

Депозитна 
вноска в 

лева 

1. УПИ XX, ПЛ.Ж73, кв.4 Божурово 1036 8436 844 
2. УПИ X, кв.9 Одърци 720: 4563 457 
3. УПИ VIII, кв.9 Одърци 880 5576 558 
4. УПИ IX, кв.9 Одърци 730: 4655 466 
5. УПИ V, кв.20 Ст. Караджа 3450 32782 3279 

Стойността на тръжната документация е 30 /тридесет/ лева и се заплаща в ЦУИ 
(стая №105) в административната сграда на общината. Закупуването и може да става до 
17.00 часа на 05.08.2019г. | 

Получаването на тръжната документация става в стая 105 на общината, след 
представяне на документ за закупуване. 

Оглед на имотите се извършва всеки работен ден до 17.00 часа на 06.08.2019г. 
съвместно с кметовете или кметските наместници на населените места. 

Депозитните вноски за участие в търга се внасят по сметка IB AN - BG87 SOMB 
9130 3310 0200 01, BIC - SOMBBGSF при ОБЩИНСКА БАНКА гр. ДОБРИЧ до 17.00 
часа на 06.08.2019г. 



При неявяване на кандидати на 07.08.2019г. и в случай на нередовност на 
документите на участниците, ще се проведе повторен търг на 14.08.2019г. при същите 
условия, час и място. 

Утвърждавам тръжната документация. 
Търгът да се обяви съгласно чл.112, ал.1 от Наредба №4 на ДОС (приета с 

решение № 306/29.09.2016г.). 
Да се поставят обяви на таблата на общината и в кметствата на съответните 

населени места, съгласно чл.112, ал.2 от Наредба №4 на Добрички общински съвет 
(приета с Решение №306 от 29.09.2016 г. Същите да се публикуват на официалния сайт 
на общината. I 

Заповедта да се връчи на кметовете на населените жеста по местонахождението 
на имотите. j 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Иван Иванов - зам. кмет 
УТСОСПООС при община Добричка. 

Инж. ТОШКО ПЕТКОВ 
Кмет па Община Добричка 
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