
  

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-524/28.07.2021 г. 

обявява търг за отдаване под наем на обекти общинска собственост:  

І. Описание на имотите за търга и начална тръжна цена: 

1. Помещение № 4 на първи етаж в сградата  на ул. „Андрей 

Михайлов” № 83, гр. Брезник с идентификатор 06286.501.1126 по КК и КР 

на гр. Брезник ул. „Андрей Михайлов” № 83, УПИ II „За административни 

нужди, обществено хранене и търговия”, кв. 58 по РП, с площ 9.90 кв. м., за 

студио за маникюр. Имота е актуван с АОС 920/02.03.2012 г. Начална 

тръжна цена 18.02 лв., облагаеми с ДДС. 

2. Помещения в сграда с идентификатор 06286.501.1915.1, бивш 

магазин в кв. Могилица, гр. Брезник, находяща се в ПИ 06286.501.1915, 
представляващ УПИ XII – 495 “За обществено обслужване, просветни и 

религиозни дейности“, кв. 99, ул. „Граово“ № 6, с площ 124 кв. м. За 
религиозни дейности. Имота е актуван с АОС № 6520/05.08.2021 г. Начална 

тръжна цена 158.72 лв., облагаеми с ДДС. 

ІІ. Вид на търга: С явно наддаване. 

III. Изисквани обезпечения, ако следва да се предоставят такива: 

да няма задължения към Общината. 

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

11.00 ч. в заседателната зала на Общината. 

V. Дата, място и час на провеждане на повторния търг 27.08.2021 

г. от 11.00 ч. в заседателната зала на Общината. 

VI. Специални изисквания към участниците, когато това се налага 

от вида и предназначението на обекта – да използват имотите по 

предназначение. 

VII. Размера на депозита за участие в търга – 10 % от обявената 

цена. Внася се от 11.08.2021 г. до 16.00 часа  на 18.08.2021 г. на 

касата на общината. За повторния търг – от 24.08.2021 г. до 16 ч. на 

25.08.2021 г. 

VIII. Стъпка при явно наддаване: до 10 % от обявената цена. 

IX. Други тръжни условия – за участие в търга следва да се 

подаде молба и депозитната квитанция. Същите се подават в срока на 

подаване на депозита. На търга се представя документ за самоличност 

или пълномощно. 

Условие за участие и др. въпроси – на тел. 07751/21-60, Оля Малинова 

 

ВАСИЛ УЗУНОВ 

Кмет на Община Брезник  

 


