
ОБЩИНА ВЪРБИЦА 

 
О Б Я В Я В А  

 

На основание Заповед 1546/27.07.2021г. на Кмета на Община Върбица във връзка с влезли в 

сила Решения на Общински съвет - Върбица публичен търг с явно наддаване за продажба на 

следните имоти частна общинска собственост: 

I. По плана на с. Ловец: 

1. УПИ Х, кв. 25, представляващ празно дворно място с площ 946 кв.м. с първоначална 

тръжна цена 8700,00 лв. / осем хиляди и седемстотин лева и 00 ст. / с включен ДДС.  

2. УПИ XI, кв. 25, представляващ празно дворно място с площ 600 кв.м. с първоначална 

тръжна цена 7320,00 лв. / седем хиляди триста и двадесет лева и 00 ст. / с включен ДДС. 

3. УПИ XII, кв. 25, представляващ празно дворно място с площ 600 кв.м. с първоначална 

тръжна цена 7320,00 лв. / седем хиляди триста и двадесет лева и 00 ст. / с включен ДДС.  

4. УПИ XIII, кв. 25, представляващ празно дворно място с площ 392 кв.м. с първоначална 

тръжна цена 2040,00 лв. / две хиляди и четиридесет лева и 00 ст. / с включен ДДС.  

5. УПИ I, кв. 26, представляващ празно дворно място с площ 845 кв.м. с първоначална тръжна 

цена 8620,00 лв. / осем хиляди и шестстотин и двадесет лева и 00 ст. / с включен ДДС.  
6. УПИ II, кв. 26, представляващ празно дворно място с площ 897 кв.м. с първоначална 

тръжна цена 9150,00 лв. / девет хиляди сто петдесет лева и 00 ст. / с включен ДДС. 

Tъргът ще се проведе на 23.09.2021 год. от 11.00 часа  в ОбА- гр.Върбица стая 206. 

Получаване на тръжна документация до 16.00ч. на 21.09.2021г. за повторен търг при 
необходимост до 16:00ч. на 29.09.2021г. в стая 201, ет.2 в сградата на Общината. 

Депозит за участие в размер на 10 % от първоначалната тръжна цена ще се приема до 16.00ч. 
на 21.09.2021г. за повторен търг при необходимост до 16:00ч. на 29.09.2021г. 

Участие в търга се допускат физически и юридически лица след предварително подадено 
заявление за участие в търга до Община Върбица, най-късно до 16.00 часа на деня предхождащ 

търга придружено с необходимите документи. 

При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 30.09.2021г. от 11.00ч. на 

същото място и при същите условия. 
За информация:  тел. 05391/21-60. 

 
 

 

 


