
О   Б   Щ   И   Н   А      М   А   Л   К   О      Т   Ъ   Р   Н   О   В   О 

 

З   А   П   О   В   Е   Д 

 

№ 243/16.06.2010 год. 
 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, във 

връзка с Решение № 363/27.04.2010 г. на Общински съвет Малко Търново и с чл. 66 ал. 1 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  

 

 О   Т   К   Р   И   В   А   М: 

 

процедура за провеждане на публично оповестен конкурс на 07.07.2010 г. от 14,00 часа в залата на 

Община Малко Търново за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, 

представляващ УПИ ІV-22 в квартал 1 по плана на с. Граматиково, общ. Малко Търново, площ - 

815 кв. /АЧОС № 629/08.11.2004 г./ 

І. Задължителни условия за провеждане на конкурса 

1. Начална цена – 14670,00 лв. /без ДДС/ 

2. Плащане на цената в едномесечен срок от получаване на заповед за определяне на купувача. 

ІІ. Допълнителни условия за провеждане на конкурса 

 Започване на строителството в срок до една година от датата на сключване на договора. 

 Строителство в странджански стил – с камък и дърво 

 Поддържане постоянна чистота около района 

 Пет годишен срок, през който приобритателят не може да се разпорежда с имота 

ІІІ. Изисквания към участниците в конкурса – физически или юридически лица 

ІV. Конкурсна документация 

1. Цена на конкурсната документация – 30,00 лева. Сумата е невъзстановима. 

2. Депозитна вноска за участие в конкурса – 1467,00 лева 

3. Вноската за участие да се внесе в брой на касата на Общината 

4. При неявяване на кандидати - повторен конкурс на 14.07.2010 г. от 14,00 часа 

5. Конкурсни условия: 

 Мероприятия, свързани със съхраняване на екологията – 5 т. 

 Срок на започване и завършване на строителството       – 10 т. 

 Цена  - 20 т.   

6. Състав на комисията по провеждане на конкурса: 

Председател: Катя Куюмджиева – зам. кмет 

 Тодор Станчев – гл. счетоводител 

 Адв. Евелина Тончева – юрисконсулт 

 Петя Станева – н-к отдел „Общинска собственост” 

  

            Конкурсните книжа за участие могат да се закупят, а заявленията да се подадат, всеки 

работен ден от 8,00 до 17,00 часа от Общинска администрация, отдел „Общинска собственост” до 

07.07.2010 г. за първа сесия  и до 14.07.2010 г. за втората сесия. 

Огледът ще се извършва в рамките на всеки работен ден от 10,00 до 16,00 часа с 

представител на Община Малко Търново след предварителна заявка. 

 За информация тел.: 30-34 

 Настоящата заповед да се доведе до знанието на началник отдел „Общинска собственост”  

за сведение и изпълнение. 

 

ИЛИЯН ЯНЧЕВ  

ЗАМЕСТНИК КМЕТ 

Заповед за заместване № 237/14.06.2010 г. 

на Кмета на Община Малко Търново 

 
Петя Станева 

Началник отдел 

„Общинска собственост” 

 



О   Б   Щ   И   Н   А      М   А   Л   К   О      Т   Ъ   Р   Н   О   В   О 

 

З   А   П   О   В   Е   Д 

 

№ 244/16.06.2010 год. 
 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, във 

връзка с Решение № 382/28.05.2010 г. на Общински съвет Малко Търново и с чл. 66 ал. 1 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  

 

 О   Т   К   Р   И   В   А   М: 

 

процедура за провеждане на публично оповестен конкурс на 07.07.2010 г. от 10,00 часа в залата на 

Община Малко Търново за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, 

представляващ УПИ ІІ-общ. в квартал 3 по плана на с. Младежко, общ. Малко Търново, площ - 600 

кв. /АЧОС № 341/13.04.2010 г./ 

І. Задължителни условия за провеждане на конкурса 

1. Начална цена – 22200,00 лв. /без ДДС/ 

2. Плащане на цената в едномесечен срок от получаване на заповед за определяне на купувача. 

ІІ. Допълнителни условия за провеждане на конкурса 

 Започване на строителството в срок до една година от датата на сключване на договора. 

 Строителство в странджански стил – с камък и дърво 

 Поддържане постоянна чистота около района 

 Пет годишен срок, през който приобритателят не може да се разпорежда с имота 

ІІІ. Изисквания към участниците в конкурса – физически или юридически лица 

ІV. Конкурсна документация 

1. Цена на конкурсната документация – 30,00 лева. Сумата е невъзстановима. 

2. Депозитна вноска за участие в конкурса – 2220,00 лева 

3. Вноската за участие да се внесе в брой на касата на Общината 

4. При неявяване на кандидати - повторен конкурс на 14.07.2010 г. от 10,00 часа 

5. Конкурсни условия: 

 Мероприятия, свързани със съхраняване на екологията – 5 т. 

 Срок на започване и завършване на строителството       – 10 т. 

 Цена  - 20 т.   

6. Състав на комисията по провеждане на конкурса: 

Председател: Катя Куюмджиева – зам. кмет 

 Тодор Станчев – гл. счетоводител 

 Адв. Евелина Тончева – юрисконсулт 

 Петя Станева – н-к отдел „Общинска собственост” 

 

            Конкурсните книжа за участие могат да се закупят, а заявленията да се подадат, всеки 

работен ден от 8,00 до 17,00 часа от Общинска администрация, отдел „Общинска собственост” до 

07.07.2010 г. за първа сесия  и до 14.07.2010 г. за втората сесия. 

Огледът ще се извършва в рамките на всеки работен ден от 10,00 до 16,00 часа с 

представител на Община Малко Търново след предварителна заявка. 

 За информация тел.: 30-34 

 Настоящата заповед да се доведе до знанието на началник отдел „Общинска собственост”  

за сведение и изпълнение. 

 

ИЛИЯН ЯНЧЕВ  

ЗАМЕСТНИК КМЕТ 

Заповед за заместване № 237/14.06.2010 г. 

На Кмета на Община Малко Търново 

 
Петя Станева 

Началник отдел 

„Общинска собственост” 

 


