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Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване чрез  представяне на  

заявленията в Център за услуги и информация на гражданите /ЦУИГ/ ден преди търга и 

необходимите документи от участниците в деня на търга пред тръжната комисия за 

покупко – продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ 

апартамент № 2 със ЗП от 42,21 кв. м, състоящ се от стая, кухня и санитарен възел, маза 

№ 2 със ЗП 4,69 кв. м, заедно със съответния 5,2314 % идеални части от общите части 

на сградата и отстъпено право на строеж, находящ се в бл. 4, на първи етаж, вх. А от 

четириетажен жилищен блок, построен в парцел ІІ-747, кв. 46а, по плана на с. Телиш, 

община Червен бряг, съгласно АОС 1412/30.05.2006 г. 

 

Дата, час и място на провеждане на търга – 07.08.2020 г. от 09:30 часа, в стая 406 

на общинска администрация гр. Червен бряг. 

Цена на тръжните документи – 50,00/петдесет/лева без ДДС, които се получават 

в стая 404 на Общината, срещу представяне на квитанция за внесена сума в касата на 

общината в Център  за услуги и информация на гражданите/ЦУИГ/. 

Краен срок за закупуване на документация за участие: не по-късно от 16:00  

часа на 05.08.2020 г./При повторен търг не по-късно от 16:00 часа на 19.08.2020 г./. 

Начална тръжна продажна цена – не по - ниска от 5900,00 /пет хиляди и 

деветстотин/ лева без ДДС. 

Депозит за участие –  в размер на 590,00/петстотин и деветдесет/лева, внесен в 

касата на Общината - 8 етаж или по сметка BG58DEMI92403300081716, BIC 

DEMIBGSF при „Търговска банка Д” АД –ФЦ Плевен офис Червен бряг, до 16:00 часа 

на 06.08.2020 г./При повторен търг до 16:00 часа на 20.08.2020 г./. 

Срок за подаване на заявление за участие - до 16:00 часа на 06.08.2020 г. в 

информационния център за услуги и информация на гражданите/ЦУИГ/./При повторен 

търг до 16:00 часа на 20.08.2020 г./. 

Време и начин на оглед на обекта – всеки работен ден до деня предхождащ датата 

на провеждане на търга, в рамките на работното време в периода от 10:00 ч. до 16:00 ч., 

след представяне на документ за закупена документация. 

При липса на кандидати повторен търг ще се проведе на 21.08.2020 г. от 09:30 часа 

в стая 406 на общинска администрация, при същите условия, след закупуване на 

нова тръжна документация за участие в публичен търг, съгласно чл.69 от НРПУРОИ. 

 

 

За информация: гр. Червен бряг, ул. „Антим І” № 1, тел. 0659/9 34 65 

 

 

 

Д-Р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ 

Кмет на Община Червен бряг 

 

 

 


