
Община Брезник, на основание заповед № РД_2-523/28.07.2021 г., 
обявява търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими 

имоти:  

Описание на недвижимите имоти, предмет на търга и начална тръжна 

цена: 

1. Поземлен имот представляващ УПИ IV-общ. „За стопански и 

обслужващи дейности“, кв. 24 по РП на с.Кошарево, общ. Брезник, с площ 

2238 кв. м; сграда (бивше училище), МС на 2 етажа със ЗП 320 кв. м; 

сграда (бивша работилница), МС на един етаж със ЗП 80 кв. м; сграда 

(тоалетна) със ЗП 19 кв. м; АОС № 6211/01.03.2021 г. 

Данъчната оценка е 18 062.50 лв. Оценката на лицензиран оценител 

и начална тръжна цена 62 065.35 лв., сумата се облага с ДДС. 

2. Поземлен имот 17796.32.380, с. Режанци, местност „Страна“, 

община Брезник с площ 1997 кв. м, АОС № 6218/01.03.2021 г. Данъчната 

оценка е 4073.90 лв. Оценката на лицензиран оценител и начална тръжна 

цена 11 972.80 лв., сумата се облага с ДДС. 

3. Незастроен поземлен имот УПИ VIII- 112, кв. 30 по РП на с. Сопица, 

общ. Брезник, с площ 840 кв. м, АОС № 6284/15.03.2021 г. Данъчната 

оценка е 1753.90 лв. Оценката на лицензиран оценител и начална тръжна 

цена 4250.47 лв., сумата се облага с ДДС. 

Дата, място и час на провеждане на търга: 20.08.2021 г. от 10.00 

часа  в заседателната зала на Общината. 

Дата, място и час на провеждане на повторния търг: 27.08.2021 г. 
от 10.00 часа в заседателната зала на Общината. 

Размер на депозита - 10 % от обявената цена. Внася се от 

11.08.2021 г. до 16 часа на 18.08.2021 г. За повторния търг - от 
24.08.2021 г. до 16.00 часа на 25.08.2021 г.  

Необходими документи :  за участие в търга следва да се подаде 

заявление и депозитната квитанция. Същите се подават в срока на 
внасяне  на депозита. На търга се представя документ за самоличност и 

ако е необходимо- пълномощно. 

Изисквани обезпечения, ако следва да се предоставят такива - да 
няма задължение към общината. 

Стъпка при наддаване: 10 % от обявената цена. 

Условие за участие и др. въпроси – на тел. 07751/2160, Оля 
Малинова, Искрина Велизарова 

 


