
О Б Щ И Н А  С Е П Т Е М В Р И 
4490 Септември, ул. “Ал. Стамболийски“ №  37А   
тел. 03561/7001, 0882/310 591, факс: 03561/7779 

е-mail: municipality@septemvri.org, http://www.septemvri.org  
 

 

О Б Я В А: 
 
 

І. Публичен търг за учредяване възмездно право на строеж върху имоти - частна 
общинска собственост с начална тръжна цена на правото на строеж, както слева:  

 
1. Учредяване възмездно право на строеж за изграждане на жилищна сграда на два 

етажа с РЗП 100 кв.м. в УПИ ХVІІ-общ. в кв.67А по плана на с.Карабунар, целият с площ 
480кв.м. Имотът е актуван с АЧОС №21/04.06.2004 г.). Начална тръжна цена за учредяване 
право на строеж - 600 лв.(шестстотин лева) без ДДС или 720 лв. (седемстотин и двадесет 
лева) с ДДС. 

 
2. Учредяване възмездно право на строеж за изграждане на жилищна сграда на един 

етаж с РЗП 80 кв.м. в УПИ І-общ. в кв.74 по плана на с.Варвара, целият с площ от 576 кв.м. 
Имотът е актуван с АЧОС №1685/02.07.2015 г.). Начална тръжна цена за учредяване право на 
строеж - 600 лв.(шестстотин лева) без ДДС или 720 лв. (седемстотин и двадесет лева) с 
ДДС. 

 
Тръжната документация може  да  се  получи  след  заплащане  на  такса в размер на 50 

лева в срок до 16.00 часа на 27.10.2015 г. в деловодството на Общинска администрация 
Септември.  

 
Заявленията за участие  се подават до 17.00 часа на 27.10.2015 г. 
 
Оглед на имотите може да се извърши до 27.10.2015 г. от 09.00 часа до 16.00 часа.  
 
Всеки желаещ да участва в търга трябва да внесе депозит в размер не по-малко от 25 на 

сто от първоначалната цена на общинския имот най-късно до 17.00 часа на 27.10.2015 г.  в 
касата на общината или по сметка на община Септември:  

IBAN:BG 69SOMB91303347055701 
BIC SOMBBGSF  
Общинска Банка  
 
Търг ще се проведе на 28.10.2015 г. от 10.30 часа в сградата на общинска 

администрация Септември.  
 
За справки: тел.03561 / 70 23 
 


