
 

 

                2300  Перник  ,  пл. ”Св. Иван Рилски ” 1А ; тел: 076 / 602 933; факс: 076 / 603 890 

 

З  А  П  О  В  Е  Д 

№ 1204 

гр. Перник 06.07.2017г. 

 

 На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

 

 

Д О П Ъ Л В А М   И    И З М Е Н Я М 

 

 

Заповед №1140/28.06.2017г, с която е обявен публичен търг с явно наддаване за отдаване  на 

обекти, общинска собственост, както следва: 

 1.По т.2 от заповедта да се чете: „Терен – 5,00кв.м, намиращ се в гр.Перник, кв.”Изток”, 

ул.„Благой Гебрев” до бл.№22 /Част от кв.80 по плана на гр.Перник – Изток/ - Петно №1. Част от 

улица – публична общинска собственост, за разполагане на преместваемо съоръжение за търговска 

дейност. При начална тръжна цена – 5,00лв./кв.м. 

2.По т.3 от заповедта да се чете: „Терен – 5,00кв.м, намиращ се в гр.Перник, кв.”Изток”, 

ул.„Благой Гебрев” до бл.№22 /Част от кв.80 по плана на гр.Перник – Изток/ - Петно №2. Част от 

улица – публична общинска собственост, за разполагане на преместваемо съоръжение за търговска 

дейност. При начална тръжна цена – 5,00лв./кв.м. 

3.Изменям датите за провеждане на тръжната процедура както следва: 

3.1. Вместо на посочената в Заповед №1140/28.06.2017г. дата 19.07.2017г., търгът да се проведе 

на 26.07.2017г. от 9,30ч. в заседателната зала на Община Перник 

3.2. Повторния търг да се проведе на 31.07.2017г. от 9,30ч., а не на 26.07.2017г., както е 

посочено в Заповед №1140/28.06.2017г. 

Настоящата заповед е неразделна част от Заповед №1140/28.06.2017г. 

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение. 

Съгласно чл.91, ал.4 от НПУРОИ, заповедта да се публикува в местен ежедневник и на 

интернет страницата на Община Перник. 

 Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на зам.кмет Денислав Захариев. 

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК: 

     /Вяра Церовска/ 

 

 

              
  

 

  

ОО   ББ   ЩЩ   ИИ   НН   АА     ПП   ЕЕ   РР   НН   ИИ   КК   
  


