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Дата: 01.04.2022 г. 

 

О Б Я В Л Е Н И Е 
 

 

 Със Заповед на кмета на Община Севлиево № 282 /01.04.2022 г. е открита процедура за 

провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на недвижими 

имоти – общинска собственост, както следва: 

1. За срок от 10 г. /десет години/ на общински терен – публична общинска собственост, 

представляващ част с площ 13 кв. м от имот с идентификатор 65927.501.2662, целият от                  

2 507 кв. м (ул. „Неофит Рилски“) по кадастралната карта и кадастралните регистри на                

гр. Севлиево, за поставяне на преместваем обект – павилион, с начална тръжна месечна 

наемна цена от 52,00 лв. /петдесет и два лева/ без ДДС и депозит за участие в търга в размер 

на 26,00 лв. /двадесет и шест лева/. 

         2. За срок от 10 /десет/ години на общински терен - публична общинска собственост, 

представляващ част с площ - 52 кв. м от имот с идентификатор 65927.501.538, целият от            

321 кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Севлиево, община 

Севлиево, находящ се на улица „Стефан Караджа“, за поставяне на преместваем обект – 

павилион, АОС № 7087/04.07.2019 г. с начална тръжна месечна наемна цена от 260.00 лв. 

/двеста и шестдесет лева/ без ДДС и депозит за участие в търга в размер на 130.00 лв. /сто и 

тридесет лева/. 

       3. За срок от  5 /пет/ години  част с площ 12 кв. м от общински терен – публична 

общинска собственост представляващ имот с идентификатор 65927.501.4641 - за 

второстепенна улица по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 

Заповед РД-18-77 /16.07.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, гр. Севлиево, за 

поставяне на преместваем обект – павилион, с начална тръжна месечна наемна цена от 60.00 

лв. /шестдесет лева/ без ДДС и депозит за участие в търга в размер на 30.00 /тридесет лева/. 

       4. За срок от  5 /пет/ години  част с площ 26 кв. м от общински терен – публична 

общинска собственост представляващ имот с идентификатор 65927.501.4544 – за 

второстепенна улица по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 

Заповед РД-18-77 /16.07.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, гр. Севлиево, за 

поставяне на преместваем обект – павилион, с начална тръжна месечна наемна цена 130.00 

лв. /сто и тридесет лева/ без ДДС и депозит за участие в размер на 65.00 лв. /шестдесет и пет 

лева/.     

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА: 

 

 Заявление за участие в търга по образец; 

 Документ за внесен депозит за участие в търга в посочените размери по сметка 

BG64UNCR70003323556963 в „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД - финансов център 

Севлиево; 

 Нотариално заверено пълномощно, ако молбата се подава и в търга кандидатът ще 

се представлява от пълномощник; 

 Декларация в свободен текст при желание за оглед на съответния имот; 
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 Огледи се извършват чрез посещение на място със собствен превоз на кандидата от 

9.00 до 15.00 часа, в работни дни, до 18.04.2022 г. след предварителна уговорка със 

служител на отдел „Общинска собственост“. 

 Цена за закупуване на документацията не се дължи. 

Документи за участие в търга да се приемат до 17.00 часа на 18.04.2022 г.  

включително в „Център за административно обслужване“ на Община Севлиево. 

Търгът да се проведе на 20.04.2022 г. от 10.00 часа в зала № 109 в 

административната сграда на Община Севлиево. 

Допълнителна информация може да се получи на телефони 0675/396-168 и 

0675/396-219 при Община Севлиево. 
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