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О Б Я В А   

 
Община Мездра обявява провеждането на търг с явно наддаване за  продажба на 

следните общински имоти: 

1.1  Урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII в кв. 24 с площ от 1115 кв. м, съгласно ЗРП 

- ПУП на с. Царевец, общ. Мездра, одобрен със Заповед № 304/27.05.1991 г., актуван 

с АЧОС № 463/13.05.2005 г. с начална тръжна цена в размер на 3570,00 лв. (три 

хиляди петстотин и седемдесет лв.)  - без ДДС. И депозит в размер на 357,00 лв. ; 

1.2  Урегулиран поземлен имот (УПИ) IX в кв. 24 с площ от 1070 кв. м, съгласно ЗРП - 

ПУП  на с. Царевец, общ. Мездра, одобрен със Заповед № 304/27.05.1991 г., актуван 

с АЧОС № 464/13.05.2005 г. с начална тръжна цена в размер на 3425,00 лв. (три 

хиляди четиристотин двадесет и пет лв.) - без ДДС.  И депозит в размер на 342,50 

лв.; 

1.3  Урегулиран поземлен имот (УПИ) X в кв. 24 с площ от 950 кв. м, съгласно ЗРП - 

ПУП  на с. Царевец, общ. Мездра, одобрен със Заповед № 304/27.05.1991 г., актуван 

с АЧОС № 465/13.05.2005 г. с начална тръжна цена в размер на 3040,00 лв. (три 

хиляди и четиридесет лв.) - без ДДС. И депозит в размер на 304,00 лв. ; 

1.4  Урегулиран поземлен имот (УПИ) XI в кв. 24  с площ от 920 кв. м, съгласно ЗРП - 

ПУП  на с. Царевец, общ. Мездра, одобрен със Заповед № 304/27.05.1991 г., актуван 

с АЧОС № 466/13.05.2005 г. с начална тръжна цена в размер на 2945,00 лв. (две 

хиляди деветстотин и четиридесет и пет лв.) - без ДДС. И депозит в размер на 294,50 

лв.; 

1.5  Урегулиран поземлен имот (УПИ) XII в кв. 24  с площ от 830 кв. м, съгласно ЗРП - 

ПУП  на с. Царевец, общ. Мездра, одобрен със Заповед № 304/27.05.1991 г., актуван 

с АЧОС № 467/13.05.2005 г. пазарна цена в размер на 2660,00 лв. (две хиляди 

шестотин и шестдесет лв.). И депозит в размер на 266,00 лв.; 

 

 Депозитът за участие в търга  се внася по следната банкова сметка на Община Мездра: 

IBAN – BG82STSA93003325414500,  BIC STSABGSF, «Банка  ДСК», клон Мездра. 

 

 Търгът да се проведе на 12.04.2022 г. от 9:00 часа в Община Мездра, гр. Мездра,                 

ул. „Христо Ботев” № 27 в стая № 203 на ІІ етаж.  При неявяване на кандидат се насрочва 

втора дата – 19.04.2022 г. в същия час на същото място. 

  

 Изискващите се документи за участие в търга се внасят до деня, предхождащ 

провеждането на търга до 15.00 часа. 

 За тръжната документация се заплаща цена в размер на 50,00 лв. в касата на  Центъра за 

услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) в сграда на Община Мездра на ул. „Христо 

Ботев“ № 27- партер или по следната банкова сметка на Община Мездра: IBAN – 

BG82STSA93003325414500,  BIC STSABGSF, код за плащане 448090 «Банка  ДСК», клон 

Мездра.   

 Допълнителна информация за търга се получава на място в стая № 109 на І етаж в 

Общинска администрация Мездра или на телефон 0889465290. 

 

https://www.mezdra.bg/?page_id=775
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