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     Община Перущица, гр. Перущица, ул. “Отец Паисий” №2, тел. 03143/2786 
 
 

           Със заповед № 05/08.01.2015 год. на Кмета на Общината е открита процедура  
на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлени имоти в землището на 
гр. Перущица: 

1.Имот № 230913 с площ от 0,677дка, находящ се в м.”Устинско падине” , с 
начин на трайно ползване „нива”, категория на земята осма, с първоначална тръжна 
цена 760 лв. Депозит – 76 лв.  

2. Имот № 099347 с площ от 0,432дка, находящ се в м.„Батен”, с начин на 
трайно ползване „нива”, категория на земята осма, с първоначална тръжна цена 490 
лв. Депозит – 49 лв.  

3.Имот № 277955 с площ от 0,390дка, находящ се в м. „Манолева нива”, с 
начин на трайно ползване „нива”, категория на земята осма, с първоначална тръжна 
цена 440 лв. Депозит - 44 лв. 

4.Имот № 000358 с площ от 0,170 дка, с начин на трайно ползване „друга 
селскостопанска територия”, категория на земята–трета, с първоначална тръжна 
цена 240 лв. Депозит – 24 лв. 

5. Имот № 000357 с площ от 1,306 дка, с начин на трайно ползване „друга 
селскостопанска територия”, категория на земята–трета, с първоначална тръжна 
цена 1840 лв. Депозит – 184 лв. 
           Търгът ще се проведе на  12.02.2015 г. от 14.00 часа в зала №15 в сградата на 
Oбщината. 
 Тръжната документация се закупува от деловодството срещу 50 лв./без ДДС/ 
за всеки имот, до 16.30 часа на 11.02.2015г., при втори търг - до 16.30 часа на 
11.03.2015г. 
 Оглед на обектите-всеки работен ден до деня на търга от 10 часа до 12 часа 
след представен документ за закупена тръжна документация. 
 Срок за регистрация за участие в търга - до 16.30 часа на 11.02.2015 г. 
 При неявяване на нито един участник на първи търг, втори търг ще се проведе 
на 12.03.2015 г. при същите условия със срок за регистрация за участие - до 16.30 
часа на  11.03.2015 г. 


