
  

Община Брезник, на основание заповед №РД_2-47/24.01.2019 г. обявява търг за отдаване под наем на 

имоти общинска собственост:  

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

1. Две помещения - помещение №1 с площ 71,10 кв.м., помещение №2 с площ 68.97  кв.м., коридор с 

площ 16.35 кв.м и сервизни помещения с площ 32.40 кв.м или обща площ 188.82 кв.м, намиращи се в 

спортната зала с идентификатор 06286.501.408.1 в спортния комплекс на гр. Брезник ул. „Стадион“ 

№1,УПИ IX, кв. 26 по РП на гр. Брезник. Имота е актуван с АОС № 914/01.03.2012 г. Начална тръжна 

цена 113.29 лв., облагаеми с ДДС.   

2. Спомагателна сграда с площ 83 кв.м, намираща се в ПИ с идентификатор 06286.501.408.2 в спортния 

комплекс на гр. Брезник ул. „Стадион“ №1,УПИ IX, кв. 26 по РП на гр. Брезник. Имота е актуван с АОС 

№ 914/01.03.2012 г. Начална тръжна цена 70.55 лв., облагаеми с ДДС. 

3. Помещение №4, на първия етаж в сградата на ул. „Андрей Михайлов“ №83, гр. Брезник с 

идентификатор 062869.501.1126 по КК и КР на гр. Брезник ул. „Андрей Михайлов“ № 83, УПИ IIкв.58 по 

РП, с площ 9,90 кв.м, АОС 920/02.03.2012 г. Начална тръжна цена 16.83 лв., облагаеми с ДДС. 

 4. Помещение /мазе/ със застроена площ 60 кв.м, намиращо се в поземлен имот УПИ  I , кв.5 по РП на с. 

Конска сграда за „кметство, читалище, киносалон, клуб и магазин със обща застроена площ 366  кв.м.  

Начална тръжна цена 18.00 лв., облагаеми с ДДС. 

 5. За пощенски услуги: 

-Две помещения, заедно с общите части с площ 44 кв.м, на втория етаж в читалищната сграда на с. Слаковци 

(МС на два етаж) в терен, представляващ УПИ Х- „За КОО, поща и кино”, кв. 21 по РП; 

-Две помещения, заедно с общите части 66 кв.м, на втория етаж в административната сграда на кметството, 

здравна служба, фурна и поща, МС постройка на три етажа в терен, представляващ УПИ ІV-214 „За делово и 

обществено обслужване”, кв. 44 по РП на с. Ноевци; 

-Две помещения, заедно с общите части 43 кв.м на първия етаж в сградата за здравен дом, кметство, поща, 

магазини в читалище в с. Долна Секирна, намиращо се в терен „За административен, културен и търговски 

център”, кв. 4, имот № 165 и части от имоти 161, 162, 163, 164, 166, 167 и 168.          

-Две помещения, заедно с общите части 44 кв.м, на втория етаж в сграда за кметство, читалище, киносалон, 

клуб, сладкарница, библиотека и поща, МС на два етажа, в терен, представляващ УПИ Читалище, кв. 11 по РП 

на с. Бегуновци. 

-Две помещения, заедно с общите части 55 кв.м, на втория етаж в административната сграда (кметство, поща и 

магазин), МС на два етажа в терен в с. Красава, махала „Мали друм”  

Начална тръжна цена 137.00 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:  06.02.2019 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на 

Общината. 

V. Дата, място и час на провеждане на повторния търг: 14.02.2019 г.  от 10.00 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 30.01.2019 г. 

до 16.00 часа  на 04.02.2019 г. на касата на общината или по банков път. За повторния търг – от 

11.02.2019 г. до 16 ч. на 12.02.2019 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, Иванка Василева. 
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