
 
ОБЩИНА  БРУСАРЦИ 

О Б Я В Я В А 
ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ :  

 
        1.С явно наддаване за отдаване под наем за срок от две години имот частна общинска 
собственост – помещение от 24 кв.м., находящо се в СИЦ гр.Брусарци. 
                                                                                                             Начална тръжна цена – 52,80 лв. 

                                                                                               Депозит за участие -    100,00 лв. 
                                                                                               Тръжни документи -      20,00 лв. 

         
        2.С явно наддаване за отдаване под наем за срок от две години имот частна общинска 
собственост – помещение от 24 кв.м., находящо се в СИЦ гр.Брусарци. 
                                                                                                             Начална тръжна цена – 52,80 лв. 

                                                                                               Депозит за участие -    100,00 лв. 
                                                                                               Тръжни документи -      20,00 лв. 
 

        3.С явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години имот общинска собственост - 
помещение с площ от 16 /шестнадесет/ кв.м. на първи етаж в сграда, находяща се в  поземлен имот 
428 – част от УПИ I, кв.71, с.Василовци, общ.Брусарци 
                                                                                                              Начална тръжна цена –  45,00  лв. 

                                                                                                Депозит за участие -    100,00  лв. 
                                                                                                Тръжни документи -      20,00  лв. 

         
        4.С явно наддаване за продажба на  имот, описан в АОС №250/27.11.2008 г., а именно : 
1.дворно място от 252 кв.м., съставляващо УПИ ХVІІ-562, кв.54 по действащия план на 
гр.Брусарци; 2.обект /бивше паракотелно/, изграден под нивото на терена – ЗП 140 кв.м. 
 

                                                                                                     Начална тръжна цена -  1 460,00 лв. 
                                                                                                    Депозит за участие  -        146,00 лв. 

                                                                                                            Тръжни документи -            50,00 лв.                                         
      Тръжни документи  ще се продават в Информационния център на общината. 
      Търгът ще се проведе на 17.04.2009 г. в Заседателната зала на Общинска администрация 
Брусарци, както следва : 

  -за позиция №1 от 15.30 часа; -за позиция №2 от 15.45 часа; -за позиция №3 от 16.00  часа; -за 
позиция №4 от 16.20 часа. 
         Заявления за участие в търга и депозити ще се приемат до 16.30 часа на 16.04.2009 г. в 
Информационния център на общината. 
         Повторен търг ще се проведе на 24.04.2009 г.  от 15,30 часа при същите тръжни условия. 
         Заявления за участие в повторния търг и депозити ще се приемат до 16.30 часа на 23.04.2009 
г.  в Информационния център на общината. 
          Оглед на имотите ще се подсигури от Кметствата по местонахождението им всеки работен 
ден до деня на провеждане на търга. 
 
 

                                                                         За справки и информация  тел.22-11  
                                                                         Галина Арсенова – Секретар ОА гр.Брусарци                                                                                                     
    


