
 

 

 

„ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ –СЕВЛИЕВО” ЕООД 

 
        ОБЯВЛЕНИЕ 

 
 

С Решение на Общински съвет- Севлиево № 113/30.06.2022 г. е открита процедура за 

провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, 

собственост на „Общински пазари - Севлиево“ ЕООД, представляващи:  

1. Сграда с идентификатор 65927.501.1831.1, със застроена площ 96 кв.м, брой етажи: 1, 

предназначение: Сграда за търговия; 

2. Сграда с идентификатор 65927.501.1831.2, със застроена площ 96 кв.м, брой етажи: 1, 

предназначение: Сграда за търговия; 

3. Сграда с идентификатор 65927.501.1831.12, със застроена площ 46 кв. м., брой етажи: 1, 

предназначение: Сграда със смесено предназначение,  

обособени в магазин за хранителни стоки, находящ се в гр.Севлиево, ул. „Петко Р. Славейков“,  

при следните условия: 

1. Начална цена: Месечен наем в размер на 2000 (две хиляди лева) без ДДС. 

2. Вид на търга: Явно наддаване; 

3. Начин на плащане: По банков път по следната банкова сметка: „Общински пазари-

Севлиево“ ЕООД: „Общинска банка“ АД, ВIС код: SOMBBGSF, IВАN: 

BG57SOMB 91301032904801;  

4. Дата място и час на провеждане на търга: Търгът ще се проведе на 03.08.2022г. от 

10.00ч. в офиса на „ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ – СЕВЛИЕВО” ЕООД на адрес: гр. 

Севлиево, ул. „Хан Аспарух” № 1. 

5. Ред за закупуване на тръжната документация, размер и начин на плащане на нейната 

цена: Тръжната документация се закупува в срок до 28.07.2022г. на адрес: гр. Севлиево,  

ул. „Хан Аспарух” №1 – офисът на „ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ –СЕВЛИЕВО” ЕООД – в 

работно време от 09.00ч. до 17.00ч. в работните дни. Цена на тръжната документация: 

20.00 лева. Цената на тръжната документация не подлежи на връщане. 

6. Краен срок за приемане на документи за участие: Документи за участие се приемат до 

28.07.2022г. в офиса на „Общински пазари-Севлиево” ЕООД, на адрес: гр. Севлиево,  

ул.”Хан Аспарух” №1. – офисът на „ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ –СЕВЛИЕВО” ЕООД – в 

работно време от 09.00ч. до 17.00ч. в работните дни. Документите се подават в 

запечатан непрозрачен плик, на който се изписват имената на участника и се посочва 

Участие в търг с явно наддаване за отдаване под наем на 1. Сграда с идентификатор 

65927.501.1831.1, със застроена площ 96 кв.м, брой етажи: 1, предназначение: Сграда за 

търговия; 2. Сграда с идентификатор 65927.501.1831.2, със застроена площ 96 кв.м, 

брой етажи: 1, предназначение: Сграда за търговия; 3. Сграда с идентификатор 

65927.501.1831.12, със застроена площ 46 кв. м., брой етажи: 1, предназначение: Сграда 

със смесено предназначение, обособени в магазин за хранителни стоки, находящ се в 

гр.Севлиево, ул. „Петко Р. Славейков“. Документи, които не отговарят на посочените 

условия не се разглеждат, участникът се отстранява, като депозитът за участие не се 

възстановява. 

7. Депозит за участие в търга: 12 000 лева (дванадесет хиляди лева). Депозитът следва да е 

постъпил до дата 29.07.2022г. по следната банкова сметка на „ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ –

СЕВЛИЕВО” ЕООД „Общинска банка“ АД, ВIС код: SOMBBGSF, IВАN: 

BG57SOMB 91301032904801; Депозитът на спечелилия търга участник се приспада от 



наемната цена. Депозит на спечелил, но отказал се участник, независимо от причините 

за това, не се възстановява. 

8. Условия за оглед на обектите: Обектите могат да бъдат огледани всеки работен ден от 

09.00ч до 17.00ч. до 28.07.2022г., след предварителна уговорка на тел. 0675/33179. 

9. Провеждане на повторен търг: В случай на провеждане на повторен търг, той ще се 

проведе на 17.08.2022г. от 10.00ч. часа на адрес гр. Севлиево,  ул.”Хан Аспарух” №1 – 

офисът на „ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ –СЕВЛИЕВО” ЕООД. Тръжната документация за 

повторния търг се закупува в срок до 13.08.2022г. на адрес: гр. Севлиево,  ул.”Хан 

Аспарух” №1 – офисът на „ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ –СЕВЛИЕВО” ЕООД, в работно 

време от 09.00ч. до 17.00ч. в работните дни. Цена на тръжната документация: 20.00 лева 

(двадесет лева). Прием на документи за повторния търг –до 17.00 часа на 13.08.2022г. на 

адрес: гр. Севлиево,  ул.”Хан Аспарух” №1 – офисът на „ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ –

СЕВЛИЕВО” ЕООД, в работно време от 09.00ч. до 17.00ч. в работните дни. Депозит за 

участие в повторния търг: 12 000 лева (дванадесет хиляди лева). Депозитът следва да е 

постъпил до дата 15.08.2022г. по следната банкова сметка на „ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ –

СЕВЛИЕВО” ЕООД „Общинска банка“ АД, ВIС код: SOMBBGSF, IВАN: 

BG57SOMB 91301032904801; Депозитът на спечелилия търга участник се приспада от 

наемната цена. Депозит на спечелил, но отказал се участник, независимо от причините 

за това, не се възстановява. 

10. Специални изисквания към участниците: На основание чл.36, ал.1, т.10 от НАРЕДБА за 

реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и 

търговски дружества с общинско участие в капитала, гражданските дружества по Закона 

за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел, с оглед ползването на обектите за магазини за продажба на месо и 

месни продукти, се въвежда специално изискване към участниците: Участниците да 

докажат минимум 5 години опит в продажбата на дребно на месо и месни продукти. 

 


