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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. Поземлен имот с № 501.68, с НТП- друга селскостопанска територия с площ от 219 

кв.м., съгласно плана на новообразуваните имоти в м. „Белчов дол” в землището 

с.Върбешница, актуван с АОС № 4714/19.04.2022 г.  с административен адрес с.Върбешница, 

общ.Мездра, м. „Белчов дол” с начална тръжна цена в размер на 397,00 лева (без ДДС) и 

депозит в размер на 39,70 лева; 

2. Поземлен имот с № 501.45, с НТП- друга селскостопанска територия с площ от 566 

кв.м., съгласно плана на новообразуваните имоти в м. „Белчов дол” в землището 

с.Върбешница, актуван с АОС № 4704/07.04.2022 г.  с административен адрес с.Върбешница, 

общ.Мездра, м. „Белчов дол” с начална тръжна цена в размер на 950,00 лева (без ДДС) и 

депозит в размер на 95,00 лева; 

3.Поземлен имот с № 501.46, с НТП- друга селскостопанска територия с площ от 575 

кв.м., съгласно плана на новообразуваните имоти в м. „Белчов дол” в землището 

с.Върбешница, актуван с АОС № 1764/12.04.2013 г.  с административен адрес с.Върбешница, 

общ.Мездра, м. „Белчов дол” с начална тръжна цена в размер на 965,00 лева (без ДДС) и 

депозит в размер на 96,50 лева; 

 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 28.06.2022 г. от 10:45 часа в Община Мездра, гр. Мездра,                         

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

втора дата – 05.07.2022 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.   

        Тръжна документация се закупува за всеки от обявените за продажба имоти. 

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

Общинска администрация Мездра или на телефон 0889465290. 
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