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О Б Я В Я В А 

 
ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН 
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК 
ОТ ПЕТ ГОДИНИ НА : 
 
 
1. Помещение от 24 кв.м. /Обект №2/, находящо се в сграда „СИЦ” гр. Брусарци, 
описана в АОС № 252/09.03.2009 г. 
                                                                       Начална тръжна цена   -   52,80 лв. 
                                                                       Депозит за участие        -  100,00 лв. 
                                                                       Тръжни документи        -   20,00 лв. 

Наддавателна стъпка в размер на 10 % от началната тръжна цена. 
 
 
2. Помещение от 24 кв.м. /Обект №3/, находящо се в сграда „СИЦ” гр. Брусарци, 
описана в АОС № 252/09.03.2009 г. 
                                                                       Начална тръжна цена   -   52,80 лв. 
                                                                       Депозит за участие        -  100,00 лв. 
                                                                       Тръжни документи        -   20,00 лв. 

Наддавателна стъпка в размер на 10 % от началната тръжна цена. 
 
 
3. Помещение от 24 кв.м. /Обект №5/, находящо се в сграда „СИЦ” гр. Брусарци, 
описана в АОС № 252/09.03.2009 г. 
                                                                       Начална тръжна цена   -   52,80 лв. 
                                                                       Депозит за участие        -  100,00 лв. 
                                                                       Тръжни документи        -   20,00 лв. 

Наддавателна стъпка в размер на 10 % от началната тръжна цена. 
 
 
4. Помещение от 43 кв.м., находящо се в сграда „СИЦ” гр. Брусарци, описана в  
АОС № 252/09.03.2009 г. 
                                                                       Начална тръжна цена   -   94,60 лв. 
                                                                       Депозит за участие        -  100,00 лв. 
                                                                       Тръжни документи        -   20,00 лв. 

Наддавателна стъпка в размер на 10 % от началната тръжна цена. 
 



 
5. Три броя гаражни клетки с обща площ 54 кв.м., находящи се в УПИ №ХVІІ-562, 
кв.54 по регулационния план на гр. Брусарци – АОС № 249/27.11.2008 г. 
                                                                       Начална тръжна цена   -   54,00 лв. 
                                                                       Депозит за участие        -  100,00 лв. 
                                                                       Тръжни документи        -   20,00 лв. 

Наддавателна стъпка в размер на 10 % от началната тръжна цена. 
 
 
6. Помещение с площ 25 кв.м., находящо се в Здравен дом с. Крива бара – АОС № 
204/05.01.2005 г. 
                                                                       Начална тръжна цена   -   55,00 лв. 
                                                                       Депозит за участие        -  100,00 лв. 
                                                                       Тръжни документи        -   20,00 лв. 

Наддавателна стъпка в размер на 10 % от началната тръжна цена. 
 
 
7. Помещение от 55 кв.м. от едноетажна масивна сграда с пл. № 540, находяща се в 
УПИ І, кв.101 по регулационния план на с. Смирненски, общ. Брусарци – АОС № 
257/27.08.2010 г. 
                                                                       Начална тръжна цена   - 121,00 лв. 
                                                                       Депозит за участие        -  100,00 лв. 
                                                                       Тръжни документи        -   20,00 лв. 

Наддавателна стъпка в размер на 10 % от началната тръжна цена. 
 
 
8. Помещение от 70 кв.м., находящо се в ПИ №345, кв.3 по регулационния план на  
с. Смирненски, общ. Брусарци – АОС № 244/15.05.2008 г. 
                                                                       Начална тръжна цена   - 154,00 лв. 
                                                                       Депозит за участие        -  100,00 лв. 
                                                                       Тръжни документи        -   20,00 лв. 

Наддавателна стъпка в размер на 10 % от началната тръжна цена. 
 
 
 Търгът ще се проведе на 16.06.2014г. в Заседателната зала на 
Общинска администрация Брусарци, както следва: 
 - за позиция 1 от 9:00ч.;   - за позиция 5 от 10:20ч.; 
 - за позиция 2 от 9:20ч.;   - за позиция 6 от 10:40ч.; 
 - за позиция 3 от 9:40ч.;   - за позиция 7 от 11:00ч.; 
 - за позиция 4 от 10:00ч.;   - за позиция 8 от 11:20ч. 
  
 Заявления за участие в търга и депозити ще се приемат до 16:00 часа 
на 13.06.2014г.  в Информационния център на общината. 
  
  



  
 Повторен търг ще се проведе на 23.06.2014г. от 9:00 часа при същите 
тръжни условия. 
  
 Заявления за участие в повторния търг и депозити ще се приемат до 
16:00 часа на 20.06.2014г.  в Информационния център на общината. 
  
 Оглед на имотите - всеки работен ден до деня на провеждане на търга. 
 
Тръжни документи  ще се продават в Информационния център на общината. 
 
 
                                                                  
 За справки и информация  тел. 09783/22-11  
                                                                                                                             


