
 

 

 

“ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ –СЕВЛИЕВО” ЕООД 

 
ОБЯВЛЕНИЕ 

 

 
Със заповед  РД-05-56/11.05.2022 г. на управителя на „Общински пазари-Севлиево” ЕООД е открита 

процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на:  

   1.1 Помещение в Павилион № 4 с търговска площ 150/сто и  петдесет/ кв.м., с начална наемна годишна 

цена  10800 /десет хиляди и осемстотин / лв.без ДДС. Депозит за участие –5400 /пет хиляди и  

четиристотин/лв. Предназначение-търговска дейност. 

  1.2 Помещение в Павилион № 1 с търговска площ 62/шестдесет и два / кв.м., с начална наемна годишна 

цена  5160 /пет хиляди сто и шестдесет/ лв.без ДДС. Депозит за участие –2580 /две хиляди петстотин и 

осемдесет /лв. Предназначение-търговска дейност. 

 1.3   Помещение в административна сграда с търговска площ 24/двадесет и четири / кв.м., с начална 

наемна годишна цена  1200 / хиляда  и двеста/ лв.без ДДС. Депозит за участие –600 /шестстотин /лв. 

Предназначение-търговска дейност. 

 1.4  Помещение в Закрит пазар с търговска площ 170/сто и седемдесет / кв.м., с начална наемна годишна 

цена  12000 /дванадесет  хиляди/ лв.без ДДС. Депозит за участие-6000 / шест хиляди / лв. 

Предназначение-търговска дейност 

  1.5Алуминиев павилион № 24 с търговска площ 6/шест / кв.м., с начална наемна годишна цена  1200 

/хиляда и  двеста / лв.без ДДС. Депозит за участие-600 /шестстотин/ лв. Предназначение –търговска 

дейност. 

1.6  Помещение в Павилион № 2 с търговска площ 9/девет / кв.м., с начална наемна годишна цена  480 

/четиристотин и осемдесет/ лв.без ДДС. Депозит за участие –240 /двеста и четиридесет /лв. 

Предназначение-склад. 

  1.7  Алуминиев павилион № 23, ул.”Стара планина” с търговска площ 18 /осемнадесет/кв.м., с начална 

наемна годишна цена 2040/две хиляди  и четиридесет/лв. без ДДС.Депозит за участие-1020/хиляда  и 

двадесет/лв.Предназначение-търговска дейност. 

  1.8.  Алуминиев павилион № 21, ул.”Стара планина” с търговска площ 18/осемнадесет/ кв.м., с начална 

наемна годишна цена 2040/две хиляди  и четиридесет/лв. без ДДС.Депозит за участие-1020/хиляда  и 

двадесет/лв.Предназначение-търговска дейност.  

1.9.  Алуминиев павилион № 18 –пазар за плодове и зеленчуци с търговска площ 12/дванадесет/ кв.м., с 

начална наемна годишна цена 1560/ хиляда петстотин и шестдесет/лв. без ДДС.Депозит за участие-

780/седемстотин и осемдесет/лв.Предназначение-търговска дейност.  

1.10 Помещение в Закрит пазар с търговска площ 37/тридесет и седем / кв.м., с начална наемна годишна 

цена  3120 /три  хиляди сто и двадесет/ лв.без ДДС. Депозит за участие-1560 /хиляда  петстотин и 

шестдесет / лв. Предназначение –търговска дейност. 

Помещенията  се отдават за срок на договора до 3/три/ години. 

Търгът ще се проведе на 30.05.2022 г. от 10.00 часа в офиса на дружеството.  

Необходими документи за участие:  

-  заявление за участие по образец от офиса на дружеството; 

-  документ за внесен  депозит;  

        Документи за участие се приемат до 12.00 часа на 26.05.2022 г. в администрацията на „Общински 

пазари-Севлиево” ЕООД, ул.”Хан Аспарух” №1. 

  Повторен търг-07.06.2022 г. от 10 часа.Прием на документи до12 часа на 06.06.2022 г. 

  За оглед на обектите и информация – тел.0675/33179 или в офиса на дружеството. 

 

 

                                                                            


