
 

 

 ОБЩИНА ИСКЪР,  ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
 

   5868 гр.Искър, ул. “Г. Димитров” № 38, е-mail: iskar@atlantis.bg, тел.код: 06516, тел: 24-24, факс: 21-96 

 

 

 На основание чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 59, ал. 4 и ал. 5 

от Наредба № 33 за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни 

права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – 

общинска собственост, и правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства в 

община Искър, Община Искър обявява 

 

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ 
За отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в 

с. Писарово, общ. Искър, представляващ част от общинска сграда „Автоспирка“ с площ 45 

кв.м., цялата с площ 90 кв.м. намираща се в централната част по регулационния план на 

с.Писарово до кв.68 с начална наемна цена 2.80 (два лева и осемдесет стотинки) лева на 

квадратен метър с начална месечна тръжна цена 126.00 (сто двадесет и шест) лева без ДДС за 

срок от 5 (пет) години, за извършване на търговска дейност. 

Помещението, предмет на публичния търг е с предназначение „Аптека за готови 

лекарствени форми“ Всички разходи, свързани с промяната на предназначението/ 

преустройството на отдаваното помещение, ще бъдат за сметка на Наемателя“. 

Търгът ще се проведе на 06.01.2020 г. от 14:00 часа в заседателната зала на 

общинската администрация. 

 Депозитът за участие в публичния търг е в размер на 12.60 (дванадесет лева и 

шестдесет стотинки) лева, съставляващ 10% от месечната наемна цена и се приема до 16:00 

часа на 02.01.2020 г.. на гише № 2, намиращо се в центъра за услуги и информация, ет. 1 в 

Община Искър или по банков път.  

  

СЖ Експресбанк“ АД, Плевен 

 IBAN: BG09TTBB94003318008608  

 BIC: TTBBBG22  

 

 Тръжната документация на стойност 24.00 лв., с включен ДДС се получава в стая 210, 

ет. 2 в сградата на Общината. Заплащането може да се извърши на гише № 2, намиращо се в 

центъра за услуги и информация, ет. 1 в Община Искър или по банков път. 

   

 „СЖ Експресбанк“ АД, Плевен 

 IBAN: BG93TTBB94008418008591  

 BIC: TTBBBG22  

Вид плащане: 447000 

 

Срок за закупуване на документите до 12:00 часа на 30.12.2019 г. 

Оглед на имота ще се извършва след закупуване на тръжната документация, по 

предварителна заявка до 30.12.2019 г.       

Реда и условията за провеждане на публичния търг са уредени нормативно в Наредба 

№ 33 за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за 

предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска 

собственост, и правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства в община 

Искър, приета от Общински съвет – гр. Искър.   

 

За допълнителна информация тел. 06516 / 24-24, вътр. 210 – Цветанка Дишанска 

– ст. специалист ОбССИК“ 

 
 


