
АДРЕС: УЛИЦА “БРАТЯ МИЛАДИНОВИ –  ЮГ” № 50
ТЕЛ.:0336/62201,6 2139; ФАКС:0336/62139;62325

Е:mail obaparv@parvomai.escom.bg
http://www.parvomai.bg/

О Б Я В А   № 4  от 25.02.2020 г. 

На основание чл. 46 и чл. 87 от НРПУРОИ и в изпълнение на Решение № 33/20.02.2020 г. на 
ОбС гр. Първомай, Община Първомай обявява, че на 16.03.2020 г. в заседателната зала на 
2-ри етаж в сградата на Община Първомай ще се проведе публичен търг с тайно наддаване 
за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, а именно: 

Поземлен имот с идентификатор 59080.31.148 с площ 10 982 кв.м., трайно предназначение 
на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: За други видове спорт, категория на 
земята: девета, номер по предходен план № 000 148, находящ се в местност „Адата Марица” 
по КККР на гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-
758/22.10.2019 г. на ИД на АГКК, ведно със сградите, попадащи в този имот: сграда с ИД 
59080.31.148.1 със ЗП - 12 кв.м., Предназначение: промишлена сграда /портиерна/; сграда с 
ИД 59080.31.148.2 със ЗП - 26 кв.м., Предназначение: Сграда за битови услуги /тоалетни/, 
сграда с ИД 59080.31.148.3 със ЗП - 14 кв.м., Предназначение: Сграда за битови услуги 
/съблекални/, сграда с ИД 59080.31.148.4 със ЗП - 48 кв.м., Предназначение: сграда за 
търговия /кухня с помощни помещения, офис, санитарни възли и склад/, сграда с ИД 
59080.31.148.5 със ЗП - 5 кв.м., Предназначение: сграда за водоснабдяване и/или канализация 
/помпена сграда/, сграда с ИД 59080.31.148.6 със ЗП - 42 кв.м., Предназначение: здравно 
заведение /здравен пункт/, ведно с всички подобрения и приращения изградени върху 
общинския имот, а именно: плувен басейн със ЗП - 320 кв.м. и обем 480 куб.м., детски плувен 
басейн със ЗП - 220 кв. м. и обем 132 куб.м., с начална тръжна цена в размер на 105 100 лв. 
(сто и пет хиляди и сто лева) без ДДС. Начален час на търга 10.00 часа. 

Депозит за участие в търга в размер на 21 102 лв. (двадесет и една хиляди, сто и два лева), 
представляващ 20 % от началната тръжна цена за обекта в лева, се внасят по банкова сметка 
на Община Първомай – IBAN: BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД 
клон „Пловдив-България”, офис Първомай до 16.00 часа до 12.03.2020 г. вкл.  

Тръжна документация на стойност 100 /сто/ лева, без ДДС за един комплект може да се 
закупи всеки работен ден до 11.03.2020 г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 
104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 11.03.2020 г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и 
от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–
Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация. 

Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се 
отбелязва цялостното наименование на обекта на търга, името и адреса на участника. Срок за 
представяне на заявленията всеки работен ден до 12.03.2020 г. /вкл./ в деловодството на Общ. 
администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30 ч. 

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се 
проведе на 23.03.2020 г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички 
гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.  

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж. Мариана Янева. 

      Кмет на община Първомай 


