
ОБЩИНА СВИЩОВ 

 
На основание решение № 339/26.11.2020 г., Прот. № 19  

на Общински съвет – гр. Свищов 

 

Обявява публичен търг с явно наддаване за продажба  

по реда на Закона за приватизацията и следприватизационен контрол 

на следния общински нежилищен имот: 
 

Самостоятелен обект с идентификатор 65766.702.4600.1.15 (шест пет 

седем шест шест точка седем нула две точка четири шест нула нула точка едно 

точка едно пет), с площ 85.43 кв.м. (осемдесет и пет цяло и четиридесет и три 

стотни квадратни метра), предназначение на самостоятелния обект: За търговска 

дейност, брой нива на обекта: 1 (едно), намиращ се на етаж 0 (нула), ниво: 1 в 

сграда с идентификатор 65766.702.4600.1 предназначение: Жилищна сграда - 

многофамилна, прилежащи части: 7.42 % ид.ч. (седем цяло четиридесет и две 

стотни процента идеални части), от общите части на сградата и правото на 

строеж на сградата, разположена в поземлен имот с идентификатор 

65766.702.4600, с адрес на имота: ул. Цар Освободител № 106 по кадастрална 

карта и кадастрални регистри на землището на гр. Свищов, одобрени със 

Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно 

изменение засягащо самостоятелния обект е от 27.08.2020 г., актуван с Акт за 

частна общинска собственост № 8977/01.09.2020 г. и Акт № 8981/16.09.2020 г. за 

поправка на акт за частна общинска собственост № 8977/01.09.2020 г. 

Съгласно удостоверение № 08-00-2374/01.09.2020 г. на Община Свищов 

обекта е с настоящ административен адрес: гр. Свищов, ул. Цар Освободител № 

106, вх. Б, ет. 1. 

 

Начална цена на обекта –  77 646,00 лв.   

Стъпка за наддаване –  3 882,00 лв. 

Депозитна вноска за участие в търга – 20 % от началната обявена цена на 

обекта. 

 

Търгът ще се проведе на 29.12.2020 година от 14,00 часа в “Гербова зала” 

в сградата на Община Свищов. 

 

Документи за участие се закупуват срещу 100 лева, без ДДС, платими на 

касата на Общината, в срок – всеки работен ден и до 16.00 часа на 23.12.2020 г.; 

тръжната документация се получава в стая № 46 на Община Свищов срещу 

квитанция за платена такса; оглед на обекта може да се извърши след закупуване 

на тръжна документация и предварителна заявка в стая № 46 – всеки работен ден 

и до 17.00 часа на 23.12.2020 г.; внасяне на депозит по IBAN 

BG06SOMB91303336682200 на Община Свищов при “Общинска банка” АД, 

клон Свищов,  BIC код SOMBBGSF – всеки работен ден и до 16.00 часа на 

23.12.2020 г.; подаване на документи за участие – всеки работен ден и до 17.00 

часа на 23.12.2020 година. 



Начин на плащане: Достигнатата тръжна цена на обекта не се облага с 

ДДС и се заплаща в седемдневен срок от сключване на договора по IBAN 

BG92SOMB91308436682244, вид плащане 445500 на Община Свищов при 

“Общинска банка” АД, клон Свищов,  BIC код SOMBBGSF, като от същата се 

приспада размера на внесения депозит. Плащането на цената се извършва само в 

левове, като не се допускат други платежни средства. 

При неявяване на купувачи повторен търг ще се проведе на 12.01.2021 г. 

при същите условия. 


