
 ОБЩИНА СИЛИСТРА 
 

ул. “Симеон Велики” № 33   (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43 
 7500 Силистра     e-mail: mayor@silistra.bg  

О Б Я В Я В А  
 

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ  

ПОД НАЕМ НА ОБЕКТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА СРОК ОТ  

3 (ТРИ) ГОДИНИ, С НАЧАЛНИ ГОДИШНИ НАЕМНИ ЦЕНИ И РАЗМЕР НА 

ДЕПОЗИТА ЗА УЧАСТИЕ, КАКТО СЛЕДВА: 
 

 

№ 

по 

ред 

Описание на обекта на търга и основни дейности 

Начална  

годишна  

наемна 

цена (лв.) 

без ДДС 

Депозит 

(лв.) 

1. 

Помещение с полезна площ 19.71 кв.м, находящо се на 

втория етаж в сградата на ул. „Добруджа” № 22А в гр. 

Силистра, за осъществяване на педагогическа дейност 

1 349 270 

2. 

Помещение № 11 с полезна площ 15,74 кв.м, находящо 

се в сградата на ул. „Сан Стефано“ № 2 в гр. Силистра, 

за складова дейност 

518 105 

3. 

Помещение № 12 с полезна площ 9,32 кв.м, находящо 

се в сградата на ул. „Сан Стефано“ № 2 в гр. Силистра, 

за осъществяване на битови и обществени услуги  

634 126 

4. 

Помещения, находящи се в сутерена на сградата на ул. 

„Петър Вичев“ № 23 в гр. Силистра, с обща полезна 

площ 129,34 кв.м, от които 97,45 кв.м за заведение за 

хранене и развлечения и 31,89 кв.м за склад, заедно с 

прилежаща лятна градина за разполагане на 6 броя 

маси  

6 706 
/намалена с 

20%/ 

1 340 

5. 

Павилион, находящ се на бул. „Македония“ срещу ОД 

на МВР с обща полезна площ 63,35 кв. м, от които 

41,11 кв. м, за продажба на хранителни и промишлени 

стоки и 22,24 кв. м, за склад 

4 741 950 

6. 

Терен с площ 2.25 кв. м, представляващ част от 

поземлен имот с идентификатор 66425.500.5052 по 

кадастралната карта на гр. Силистра, находящ се на 

Централен градски пазар, за поставяне на павилион за 

продажба на хранителни и промишлени стоки, съгласно 

одобрена от гл. архитект схема 

192 38 

7. 
Част от фоайе в сградата на ул. „Боровинка” № 1А в с. 

Айдемир, за поставяне на вендинг автомат  
184 37 

8. 

Поземлен имот с идентификатор 00895.502.2059 по 

кадастралната карта на с. Айдемир, находящ се в ж.к. 

„Деленки север” с площ 1 007 кв.м, за производство на 

селскостопанска продукция 

87 17 



   

 

9. 

Урегулиран поземлен имот VIII, отреден за общ. 

обслужване с площ 31 850 кв. м, находящ се в кв. 2 по 

плана на с. Сърпово, за производство на 

селскостопанска продукция 

2 202 440 

 

Търгът ще се проведе на 21.07.2022 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на 

втория етаж в сградата на Община Силистра. 

Повторен търг - при необходимост на 29.07.2022 г. от 10.00 часа на същото 

място. 

Тръжната документация се получава на гише „Общинска собственост” в 

Общинския център за информация и услуги на гражданите в сградата на Общинска 

администрация до 12.00 часа на деня, предхождащ датата на провеждането на търга. 

Предложенията за участие се подават в деловодството на общината до 16.00 

часа на деня, предхождащ датата на провеждането на търга. 

Справки на тел. 086/ 816 - 204 и 086/ 816 - 271 или на интернет - страницата 

на Община Силистра на адрес www.silistra.bg. 


