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                                                        Сертифицирана по ISO 9001: 2008 

 

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

 

 

З А П О В Е Д 

№  681 

гр. Перник,  23.04.2013 г. 

 

 На основание чл. 14, ал. 2 и ал. 7 от Закон за общинската собственост,        

решение № 424 от 04.04.2013г. на Общински съвет – Перник и  чл. 91 от  

Наредбата за  придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество (НПУРОИ), приета с Решение № 289 по протокол № 1 от 

29.01.2009г. на Общински съвет – Перник 
 

Н А Р Е Ж Д А М : 
 

 Да се отдадат под наем, чрез търг с тайно наддаване  115 бр. обекти 

общинска собственост, подробно описани в приложения списък, който е 

неразделна част от настоящата заповед.  

Началната тръжна цена за  обектите е утвърдена от Общински съвет – 

Перник и е посочена в списъка.  

 Оглед на обектите, предмет на настоящата процедура, може да се 

направи  от вторник до събота  от 10.00 ч. до 12.00 ч. от датата на публикуване 

на настоящата заповед  до предходния  ден на търга. 

 Тръжната документация, съдържаща информация за обектите и 

изискуемите документи за участие в търга, се заплаща и получава на касата на 

ОП „ Пазари” – гр. Перник, ул. „Раковска” № 1,  за сумата от 50.00 / петдесет / 

лева.  

 Тръжната документация може да бъде закупена от датата на 

публикуване на настоящата заповед. 

Депозитът за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена за 

съответният обект, се заплаща на касата на ОП „ Пазари” – Перник, ул. 

„Раковска” № 1. 

 Търгът да се проведе на  14.05.2013 г. от 9,30 ч. в заседателната зала на 

Община Перник, етаж 1. 

 Съгласно чл. 93, ал. 6 от НПУРОИ, кандидатите подават своите офертни 

документи в запечатан, непрозрачен плик, адресиран и маркиран, съгласно 

указанията в тръжната документация, в отдел „Деловодно - технически  
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протокол”, при Община Перник, където се завеждат с входящ номер и се 

отбелязва часа на подаването им,  до 16,00 ч. на предходният ден на търга.  

Когато на търга се яви само един кандидат от подалите заявления за 

участие, търгът се  счита за непроведен, повторният търг да се проведе на 

21.05.2013г. от 9,30ч. в заседателната зала на Община Перник, етаж 1. 

Подадените офертни документи и депозита за участие на неявилите се 

участници не се връщат. 

С участниците спечелили търга, да се сключи договор за наем  за срок от 

5 (пет) години. 

Подготовката и организацията на търга да се извърши от ОП „ Пазари ” – 

Перник. 

 С настоящата заповед утвърждавам тръжната документация и условията 

за оглед на обектите. 

  Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение 

и изпълнение. 

 Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на зам. кмета д-р С. 

Василев. 

  

 

    

 

   

КМЕТ  НА  ОБЩИНА  ПЕРНИК : ........................ 

/Р. Янакиева/              
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СПИСЪК 

Относно: обекти - общинска собственост за отдаване 

 под наем на търг с тайно наддаване 

 

 І. Обекти  на  пазар „Кракра” – 6 бр. терени  за извършване на 

търговска дейност: 
 

1. Терен 6,25 кв.м.( петно № 11), намиращ се на пазар „Кракра”, кв.1 по плана на гр. 

Перник, ЦГЧ, ул.”Струма”. При  начална  тръжна  цена –  28,31 лв./месец с вкл. ДДС. 

2. Терен 6,25 кв.м.( петно № 12), намиращ се на пазар „Кракра”, кв.1 по плана на гр. 

Перник, ЦГЧ, ул.”Струма”. При  начална  тръжна  цена –  28,31 лв./месец с вкл. ДДС. 

3. Терен 6,25 кв.м.( петно № 19), намиращ се на пазар „Кракра”, кв.1 по плана на гр. 

Перник, ЦГЧ, ул.”Струма”. При  начална  тръжна  цена –  28,31 лв./месец с вкл. ДДС. 

4. Терен 6,25 кв.м.( петно № 20), намиращ се на пазар „Кракра”, кв.1 по плана на гр. 

Перник, ЦГЧ, ул.”Струма”. При  начална  тръжна  цена –  28,31 лв./месец с вкл. ДДС. 

5. Терен 6,25 кв.м.( петно № 21), намиращ се на пазар „Кракра”, кв.1 по плана на гр. 

Перник, ЦГЧ, ул.”Струма”. При  начална  тръжна  цена –  28,31 лв./месец с вкл. ДДС. 

6. Терен 6,25 кв.м.( петно № 22), намиращ се на пазар „Кракра”, кв.1 по плана на гр. 

Перник, ЦГЧ, ул.”Струма”. При  начална  тръжна  цена –  28,31 лв./месец с вкл. ДДС. 

 

 ІІ. Обекти  в „Базар” – 41 бр. щандови  клетки за извършване на 

търговска дейност: 
 

1. Щандова клетка № 4 от 4,00 кв.м., намираща се в търговски обект „ Базар” за 

промишлени стоки  /под моста/, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  45,28 

лв./месец с вкл. ДДС. 
2. Щандова клетка № 5 от 4,00 кв.м., намираща се в търговски обект „ Базар” за 

промишлени стоки  /под моста/, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  45,28 

лв./месец с вкл. ДДС. 
3. Щандова клетка № 6 от 4,00 кв.м., намираща се в търговски обект „ Базар” за 

промишлени стоки  /под моста/, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  45,28 

лв./месец с вкл. ДДС. 
4. Щандова клетка № 7 от 4,00 кв.м., намираща се в търговски обект „ Базар” за 

промишлени стоки  /под моста/, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  45,28 

лв./месец с вкл. ДДС. 
5. Щандова клетка № 8 от 4,00 кв.м., намираща се в търговски обект „ Базар” за 

промишлени стоки  /под моста/, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  45,28 

лв./месец с вкл. ДДС. 
6. Щандова клетка № 9 от 4,00 кв.м., намираща се в търговски обект „ Базар” за 

промишлени стоки  /под моста/, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  45,28 

лв./месец с вкл. ДДС. 
7. Щандова клетка № 10 от 4,00 кв.м., намираща се в търговски обект „ Базар” за 

промишлени стоки  /под моста/, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  45,28 

лв./месец с вкл. ДДС. 
8. Щандова клетка № 11 от 4,00 кв.м., намираща се в търговски обект „ Базар” за 

промишлени стоки  /под моста/, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  45,28 

лв./месец с вкл. ДДС. 
9. Щандова клетка № 12 от 4,00 кв.м., намираща се в търговски обект „ Базар” за 

промишлени стоки  /под моста/, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  45,28 

лв./месец с вкл. ДДС. 
10. Щандова клетка № 13 от 4,00 кв.м., намираща се в търговски обект „ Базар” за 

промишлени стоки  /под моста/, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  45,28 

лв./месец с вкл. ДДС. 
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11. Щандова клетка № 14 от 4,00 кв.м., намираща се в търговски обект „ Базар” за 

промишлени стоки  /под моста/, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  45,28 

лв./месец с вкл. ДДС. 
12. Щандова клетка № 15 от 4,00 кв.м., намираща се в търговски обект „ Базар” за 

промишлени стоки  /под моста/, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  45,28 

лв./месец с вкл. ДДС. 
13. Щандова клетка № 16 от 4,00 кв.м., намираща се в търговски обект „ Базар” за 

промишлени стоки  /под моста/, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  45,28 

лв./месец с вкл. ДДС. 
14. Щандова клетка № 17 от 4,00 кв.м., намираща се в търговски обект „ Базар” за 

промишлени стоки  /под моста/, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  45,28 

лв./месец с вкл. ДДС. 
15. Щандова клетка № 18 от 4,00 кв.м., намираща се в търговски обект „ Базар” за 

промишлени стоки  /под моста/, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  45,28 

лв./месец с вкл. ДДС. 
16. Щандова клетка № 19 от 4,00 кв.м., намираща се в търговски обект „ Базар” за 

промишлени стоки  /под моста/, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  45,28 

лв./месец с вкл. ДДС. 
17. Щандова клетка № 20 от 4,00 кв.м., намираща се в търговски обект „ Базар” за 

промишлени стоки  /под моста/, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  45,28 

лв./месец с вкл. ДДС. 
18. Щандова клетка № 21 от 4,00 кв.м., намираща се в търговски обект „ Базар” за 

промишлени стоки  /под моста/, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  45,28 

лв./месец с вкл. ДДС. 
19. Щандова клетка № 22 от 4,00 кв.м., намираща се в търговски обект „ Базар” за 

промишлени стоки  /под моста/, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  45,28 

лв./месец с вкл. ДДС. 
20. Щандова клетка № 23 от 4,00 кв.м., намираща се в търговски обект „ Базар” за 

промишлени стоки  /под моста/, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  45,28 

лв./месец с вкл. ДДС. 
21. Щандова клетка № 24 от 4,00 кв.м., намираща се в търговски обект „ Базар” за 

промишлени стоки  /под моста/, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  45,28 

лв./месец с вкл. ДДС. 
22. Щандова клетка № 26 от 4,00 кв.м., намираща се в търговски обект „ Базар” за 

промишлени стоки  /под моста/, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  45,28 

лв./месец с вкл. ДДС. 
23. Щандова клетка № 27 от 4,00 кв.м., намираща се в търговски обект „ Базар” за 

промишлени стоки  /под моста/, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  45,28 

лв./месец с вкл. ДДС. 
24. Щандова клетка № 28 от 4,00 кв.м., намираща се в търговски обект „ Базар” за 

промишлени стоки  /под моста/, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  45,28 

лв./месец с вкл. ДДС. 
25. Щандова клетка № 30 от 4,00 кв.м., намираща се в търговски обект „ Базар” за 

промишлени стоки  /под моста/, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  45,28 

лв./месец с вкл. ДДС. 
26. Щандова клетка № 31 от 4,00 кв.м., намираща се в търговски обект „ Базар” за 

промишлени стоки  /под моста/, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  45,28 

лв./месец с вкл. ДДС. 
27. Щандова клетка № 32 от 4,00 кв.м., намираща се в търговски обект „ Базар” за 

промишлени стоки  /под моста/, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  45,28 

лв./месец с вкл. ДДС. 

28. Щандова клетка № 33 от 4,00 кв.м., намираща се в търговски обект „ Базар” за 

промишлени стоки  /под моста/, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  45,28 

лв./месец с вкл. ДДС. 
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29. Щандова клетка № 34 от 4,00 кв.м., намираща се в търговски обект „ Базар” за 

промишлени стоки  /под моста/, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  45,28 

лв./месец с вкл. ДДС. 
30. Щандова клетка № 35 от 4,00 кв.м., намираща се в търговски обект „ Базар” за 

промишлени стоки  /под моста/, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  45,28 

лв./месец с вкл. ДДС. 
31. Щандова клетка № 37 от 4,00 кв.м., намираща се в търговски обект „ Базар” за 

промишлени стоки  /под моста/, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  45,28 

лв./месец с вкл. ДДС. 
32. Щандова клетка № 47 от 4,00 кв.м., намираща се в търговски обект „ Базар” за 

промишлени стоки  /под моста/, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  45,28 

лв./месец с вкл. ДДС. 
33. Щандова клетка № 49 от 4,00 кв.м., намираща се в търговски обект „ Базар” за 

промишлени стоки  /под моста/, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  45,28 

лв./месец с вкл. ДДС. 
34. Щандова клетка № 50 от 4,00 кв.м., намираща се в търговски обект „ Базар” за 

промишлени стоки  /под моста/, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  45,28 

лв./месец с вкл. ДДС. 
35. Щандова клетка № 51 от 4,00 кв.м., намираща се в търговски обект „ Базар” за 

промишлени стоки  /под моста/, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  45,28 

лв./месец с вкл. ДДС. 
36. Щандова клетка № 52 от 4,00 кв.м., намираща се в търговски обект „ Базар” за 

промишлени стоки  /под моста/, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  45,28 

лв./месец с вкл. ДДС. 
37. Щандова клетка № 53 от 4,00 кв.м., намираща се в търговски обект „ Базар” за 

промишлени стоки  /под моста/, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  45,28 

лв./месец с вкл. ДДС. 
38. Щандова клетка № 54 от 4,00 кв.м., намираща се в търговски обект „ Базар” за 

промишлени стоки  /под моста/, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  45,28 

лв./месец с вкл. ДДС. 
39. Щандова клетка № 55 от 4,00 кв.м., намираща се в търговски обект „ Базар” за 

промишлени стоки  /под моста/, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  45,28 

лв./месец с вкл. ДДС. 
40. Щандова клетка № 56 от 4,00 кв.м., намираща се в търговски обект „ Базар” за 

промишлени стоки  /под моста/, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  45,28 

лв./месец с вкл. ДДС. 
41. Щандова клетка № 57 от 4,00 кв.м., намираща се в търговски обект „ Базар” за 

промишлени стоки  /под моста/, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  45,28 

лв./месец с вкл. ДДС. 
 

 ІІІ. Обекти  на ул. „Раковска” – 1 бр. терен  за извършване на 

търговска дейност: 
 

1. Терен 5,42 кв.м., намиращ се на ул. „Раковска ”, кв.226 по плана на гр. Перник, 

ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  30,73 лв./месец с вкл. ДДС. 

 

 

ІV. Обекти  в кв. 226 – 1 бр. терен за извършване на производствена 

дейност, услуги и складове: 
 

1. Терен № 7 от 9,00 кв.м., намиращ се в кв.226 по плана на гр. Перник, ЦГЧ. При  

начална  тръжна  цена –  30,60 лв./месец с вкл. ДДС. 
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 V. Обекти  на ул. „Отец Паисий” – 8 бр. терени за извършване на 

търговска дейност: 
 

1. Терен 6,34 кв.м., намиращ се на ул. „Отец Паисий”, гр. Перник – ЦГЧ. При  

начална  тръжна  цена –  35,95 лв./месец с вкл. ДДС. 

2. Терен 9,68 кв.м., намиращ се на ул. „Отец Паисий”, гр. Перник – ЦГЧ. При  

начална  тръжна  цена –  54,89 лв./месец с вкл. ДДС. 

3. Терен 12,25 кв.м., намиращ се на ул. „Отец Паисий”, гр. Перник – ЦГЧ. При  

начална  тръжна  цена –  69,46 лв./месец с вкл. ДДС. 

4. Терен 2,40 кв.м., намиращ се на ул. „Отец Паисий”, гр. Перник – ЦГЧ. При  

начална  тръжна  цена –  13,61 лв./месец с вкл. ДДС. 

5. Терен 5,50 кв.м., намиращ се на ул. „Отец Паисий”, гр. Перник – ЦГЧ. При  

начална  тръжна  цена –  31,19 лв./месец с вкл. ДДС. 

6. Терен 30,52 кв.м., намиращ се на ул. „Отец Паисий”, гр. Перник – ЦГЧ. При  

начална  тръжна  цена –  173,05 лв./месец с вкл. ДДС. 

7. Терен 14,00 кв.м., намиращ се на ул. „Отец Паисий”, гр. Перник – ЦГЧ. .При  

начална  тръжна  цена –  79,38 лв./месец с вкл. ДДС. 

8. Терен от 66,00 кв.м. и павилион от 19,44 кв.м., намиращи се на ул. „Отец Паисий”, 

гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена  –  594,28 лв./месец с вкл. ДДС   

 

 VІ. Обекти  на ул. „Васил Левски” – 2 бр. терени за извършване на 

търговска дейност: 
1. Терен 12,95 кв.м., намиращ се на ул. „Васил Левски”, гр. Перник – ЦГЧ. При  

начална  тръжна  цена –  160,00 лв./месец с вкл. ДДС. 

2. Терен 10,53 кв.м., намиращ се на ул. „Васил Левски”, гр. Перник – ЦГЧ. При  

начална  тръжна  цена –  110,00 лв./месец с вкл. ДДС. 

 

 

 VІІ. Обекти на пазар „Мархи” –  търговски маси и складове за 

извършване на търговска дейност – продажба на плодове и зеленчуци: 
 

-  Маси  извън  сградата на „Мархи” – 19 броя : 
 

1. Търговска маса  № 7 от 0,75 кв.м., намираща се в търговски обект тип „ Мархи”    

І-ви етаж извън сградата , гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  35,70 

лв./месец с вкл. ДДС. 

2. Търговска маса  № 9 от 0,75 кв.м., намираща се в търговски обект тип „ Мархи”    

І-ви етаж извън сградата , гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  35,70 

лв./месец с вкл. ДДС. 
3. Търговска маса  № 10 от 0,75 кв.м., намираща се в търговски обект тип „ Мархи”    

І-ви етаж извън сградата , гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  35,70 

лв./месец с вкл. ДДС. 

4. Търговска маса  № 11 от 0,75 кв.м., намираща се в търговски обект тип „ Мархи”    

І-ви етаж извън сградата , гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  35,70 

лв./месец с вкл. ДДС. 
5. Търговска маса  № 14 от 0,75 кв.м., намираща се в търговски обект тип „ Мархи”    

І-ви етаж извън сградата , гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  35,70 

лв./месец с вкл. ДДС. 
6. Търговска маса  № 15 от 0,75 кв.м., намираща се в търговски обект тип „ Мархи”   

І-ви етаж извън сградата , гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  35,70 

лв./месец с вкл. ДДС. 
7. Търговска маса  № 16 от 0,75 кв.м., намираща се в търговски обект тип „ Мархи”  

І-ви етаж извън сградата , гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  35,70 

лв./месец с вкл. ДДС. 
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8. Търговска маса  № 17 от 0,75 кв.м., намираща се в търговски обект тип „ Мархи”  

І-ви етаж извън сградата , гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  35,70 

лв./месец с вкл. ДДС. 
9. Търговска маса  № 18 от 0,75 кв.м., намираща се в търговски обект тип „ Мархи”  

І-ви етаж извън сградата , гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  35,70 

лв./месец с вкл. ДДС. 

10. Търговска маса  № 19 от 0,75 кв.м., намираща се в търговски обект тип „ Мархи”  

І-ви етаж извън сградата , гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  35,70 

лв./месец с вкл. ДДС. 
11. Търговска маса  № 20 от 0,75 кв.м., намираща се в търговски обект тип „ Мархи” 

І-ви етаж извън сградата , гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  35,70 

лв./месец с вкл. ДДС. 

12. Търговска маса  № 21 от 0,75 кв.м., намираща се в търговски обект тип „ Мархи” 

І-ви етаж извън сградата , гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  35,70 

лв./месец с вкл. ДДС. 
13. Търговска маса  № 22 от 0,75 кв.м., намираща се в търговски обект тип „ Мархи” 

І-ви етаж извън сградата , гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  35,70 

лв./месец с вкл. ДДС. 
14. Търговска маса  № 23 от 0,75 кв.м., намираща се в търговски обект тип „ Мархи” 

І-ви етаж извън сградата , гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  35,70 

лв./месец с вкл. ДДС. 
15. Търговска маса  № 24 от 0,75 кв.м., намираща се в търговски обект тип „ Мархи” 

І-ви етаж извън сградата , гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  35,70 

лв./месец с вкл. ДДС. 

16. Търговска маса  № 29 от 0,75 кв.м., намираща се в търговски обект тип „ Мархи” 

І-ви етаж извън сградата , гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  35,70 

лв./месец с вкл. ДДС. 

17. Търговска маса  № 33 от 0,75 кв.м., намираща се в търговски обект тип „ Мархи” 

І-ви етаж извън сградата , гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  35,70 

лв./месец с вкл. ДДС. 

18. Търговска маса  № 39 от 0,75 кв.м., намираща се в търговски обект тип „ Мархи” 

І-ви етаж извън сградата , гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  35,70 

лв./месец с вкл. ДДС. 

19. Търговска маса  № 58 от 0,75 кв.м., намираща се в търговски обект тип „ Мархи” 

І-ви етаж извън сградата , гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  35,70 

лв./месец с вкл. ДДС. 

 

 - Маси  в сградата на „Мархи” – 31 броя: 
 

1. Търговска маса  № 4 от 0,75 кв.м., намираща се в търговски обект тип „ Мархи”    

І-ви етаж в сградата, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  31,39 лв./месец с 

вкл. ДДС. 

2. Търговска маса  № 5 от 0,75 кв.м., намираща се в търговски обект тип „ Мархи”    

І-ви етаж в сградата, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  31,39 лв./месец с 

вкл. ДДС. 

3. Търговска маса  № 6 от 0,75 кв.м., намираща се в търговски обект тип „ Мархи”    

І-ви етаж в сградата, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  31,39 лв./месец с 

вкл. ДДС. 

4. Търговска маса  № 9 от 0,75 кв.м., намираща се в търговски обект тип „ Мархи”    

І-ви етаж в сградата, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  31,39 лв./месец с 

вкл. ДДС. 

5. Търговска маса  № 10 от 0,75 кв.м., намираща се в търговски обект тип „ Мархи”   

І-ви етаж в сградата, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  31,39 лв./месец с 

вкл. ДДС. 
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6. Търговска маса  № 11 от 0,75 кв.м., намираща се в търговски обект тип „ Мархи”  

І-ви етаж в сградата, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  31,39 лв./месец с 

вкл. ДДС. 

7. Търговска маса  № 12 от 0,75 кв.м., намираща се в търговски обект тип „ Мархи”  

І-ви етаж в сградата, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  31,39 лв./месец с 

вкл. ДДС. 

8. Търговска маса  № 13 от 0,75 кв.м., намираща се в търговски обект тип „ Мархи”  

І-ви етаж в сградата, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  31,39 лв./месец с 

вкл. ДДС. 

9. Търговска маса  № 14 от 0,75 кв.м., намираща се в търговски обект тип „ Мархи”  

І-ви етаж в сградата, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  31,39 лв./месец с 

вкл. ДДС. 

10. Търговска маса  № 15 от 0,75 кв.м., намираща се в търговски обект тип „ Мархи” 

І-ви етаж в сградата, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  31,39 лв./месец с 

вкл. ДДС. 

11. Търговска маса  № 16 от 0,75 кв.м., намираща се в търговски обект тип „ Мархи” 

І-ви етаж в сградата, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  31,39 лв./месец с 

вкл. ДДС. 

12. Търговска маса  № 17 от 0,75 кв.м., намираща се в търговски обект тип „ Мархи” 

І-ви етаж в сградата, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  31,39 лв./месец с 

вкл. ДДС. 

13. Търговска маса  № 18 от 0,75 кв.м., намираща се в търговски обект тип „ Мархи” 

І-ви етаж в сградата, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  31,39 лв./месец с 

вкл. ДДС. 

14. Търговска маса  № 23 от 0,75 кв.м., намираща се в търговски обект тип „ Мархи” 

І-ви етаж в сградата, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  31,39 лв./месец с 

вкл. ДДС. 

15. Търговска маса  № 24 от 0,75 кв.м., намираща се в търговски обект тип „ Мархи” 

І-ви етаж в сградата, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  31,39 лв./месец с 

вкл. ДДС. 

16. Търговска маса  № 25 от 0,75 кв.м., намираща се в търговски обект тип „ Мархи” 

І-ви етаж в сградата, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  31,39 лв./месец с 

вкл. ДДС. 

17. Търговска маса  № 26 от 0,75 кв.м., намираща се в търговски обект тип „ Мархи” 

І-ви етаж в сградата, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  31,39 лв./месец с 

вкл. ДДС. 

18. Търговска маса  № 34 от 0,75 кв.м., намираща се в търговски обект тип „ Мархи” 

І-ви етаж в сградата, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  31,39 лв./месец с 

вкл. ДДС. 

19. Търговска маса  № 35 от 0,75 кв.м., намираща се в търговски обект тип „ Мархи” 

І-ви етаж в сградата, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  31,39 лв./месец с 

вкл. ДДС. 

20. Търговска маса  № 36 от 0,75 кв.м., намираща се в търговски обект тип „ Мархи” 

І-ви етаж в сградата, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  31,39 лв./месец с 

вкл. ДДС. 

21. Търговска маса  № 37 от 0,75 кв.м., намираща се в търговски обект тип „ Мархи” 

І-ви етаж в сградата, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  31,39 лв./месец с 

вкл. ДДС. 

22. Търговска маса  № 38 от 0,75 кв.м., намираща се в търговски обект тип „ Мархи” 

І-ви етаж в сградата, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  31,39 лв./месец с 

вкл. ДДС. 

23. Търговска маса  № 43 от 0,75 кв.м., намираща се в търговски обект тип „ Мархи” 

І-ви етаж в сградата, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  31,39 лв./месец с 

вкл. ДДС. 
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24. Търговска маса  № 44 от 0,75 кв.м., намираща се в търговски обект тип „ Мархи” 

І-ви етаж в сградата, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  31,39 лв./месец с 

вкл. ДДС. 

25. Търговска маса  № 45 от 0,75 кв.м., намираща се в търговски обект тип „ Мархи” 

І-ви етаж в сградата, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  31,39 лв./месец с 

вкл. ДДС. 

26. Търговска маса  № 46 от 0,75 кв.м., намираща се в търговски обект тип „ Мархи” 

І-ви етаж в сградата, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  31,39 лв./месец с 

вкл. ДДС. 

27. Търговска маса  № 47 от 0,75 кв.м., намираща се в търговски обект тип „ Мархи” 

І-ви етаж в сградата, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  31,39 лв./месец с 

вкл. ДДС. 

28. Търговска маса  № 48 от 0,75 кв.м., намираща се в търговски обект тип „ Мархи” 

І-ви етаж в сградата, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  31,39 лв./месец с 

вкл. ДДС. 

29. Търговска маса  № 49 от 0,75 кв.м., намираща се в търговски обект тип „ Мархи” 

І-ви етаж в сградата, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  31,39 лв./месец с 

вкл. ДДС. 

30. Търговска маса  № 50 от 0,75 кв.м., намираща се в търговски обект тип „ Мархи” 

І-ви етаж в сградата, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  31,39 лв./месец с 

вкл. ДДС. 

31. Търговска маса  № 51 от 0,75 кв.м., намираща се в търговски обект тип „ Мархи” 

І-ви етаж в сградата, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  31,39 лв./месец с 

вкл. ДДС. 
 

- Складови  помещения в „Мархи” – 6 броя: 
 

1. Склад  № 5 от 8,00 кв.м., намиращ се в търговски обект тип „ Мархи” І-ви етаж в 

сградата, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  36,24 лв./месец с вкл. ДДС. 

2. Склад  № 6 от 8,00 кв.м., намиращ се в търговски обект тип „ Мархи” І-ви етаж в 

сградата, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  36,24 лв./месец с вкл. ДДС. 

3. Склад  № 10 от 8,00 кв.м., намиращ се в търговски обект тип „ Мархи” І-ви етаж в 

сградата, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  36,24 лв./месец с вкл. ДДС. 

4. Склад  № 16 от 8,00 кв.м., намиращ се в търговски обект тип „ Мархи” І-ви етаж в 

сградата, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  36,24 лв./месец с вкл. ДДС. 

5. Склад  № 17 от 8,00 кв.м., намиращ се в търговски обект тип „ Мархи” І-ви етаж в 

сградата, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  36,24 лв./месец с вкл. ДДС. 

6. Склад  № 20 от 4,00 кв.м., намиращ се в търговски обект тип „ Мархи” І-ви етаж в 

сградата, гр. Перник – ЦГЧ. При  начална  тръжна  цена –  18,12 лв./месец с вкл. ДДС. 


