
ОБЩИНА СМОЛЯН 
MUNICIPALITY OF SMOLYAN 

бул. България 12, 4700 Смолян, България 
Bulgaria,  4700 Smolyan, 12 Bulgaria blvd 

Тел/tel: +359/301/626-62, Факс/fax: +359/301/624-26 
e-mail:obshtina_smolyan@abv.bg, www.smolyan.bg 

                                        

ОБЩИНА    СМОЛЯН 
 

На основание чл. 37, ал.1, чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.50, ал.1 и чл. 
68, ал.1, т.2, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество, във връзка с Решения №836/07.06.2018г. на Общински съвет Смолян 

ОБЯВЯВА : 
І. Публични търгове с тайно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на 10 
броя гаражи в поземлен имот с идентификатор 67653.925.515 с площ 625 кв.м. (шестстотин 
двадесет и пет кв.м.), с начин на трайно ползване: поземлен имот със смесен начин на трайно 
ползване, трайно предназначение на територията: урбанизирана по кадастрална карта на гр. 
Смолян, одобрена със заповед №300-5-66/11.10.2004г. на ИД на АГКК- София, последно 
изменение: няма, образуващ УПИ II – за озеленяване и гаражи, кв. 27 по плана на гр. Смолян, 
кв. Устово, при съседни поземлени имоти: поземлен имот с идентификатор 67653.925.391, 
поземлен имот с идентификатор 67653.925.158, съгласно скица №15-150529-13.03.2018г. на 
Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Смолян, актуван с Акт за частна общинска 
собственост №1921/05.04.2018г., вписан в Служба по вписванията под Акт №165, том II, 
дело 238, вх. № 828/17.04.2018г., както следва: 

Застроителни  
петна 

Дата и час на 
провеждане 

Обща  площ Първона
чална 

цена, без 
ДДС 

Депозитна 
Вноска 

1. Учредяване право на строеж 
за изграждане на гараж в 
застроително петно №1 

20.07.2018 г. 
9.00 часа 

ЗП –  33,75 
кв.м. 

 

 532 лв. 53,20 лв. 

2. Учредяване право на строеж 
за изграждане на гараж в 
застроително петно №2 

20.07.2018 г. 
9.10 часа 

ЗП –  33,75 
кв.м. 

 

 532 лв. 53,20 лв. 

3. Учредяване право на строеж 
за изграждане на гараж в 
застроително петно №3 

20.07.2018 г. 
9.20 часа 

ЗП –  33,75 
кв.м. 

 

 532 лв. 53,20 лв. 

4. Учредяване право на строеж 
за изграждане на гараж в 
застроително петно №4 

20.07.2018 г. 
9.30 часа 

ЗП –  20,88 
кв.м. 

 

 329 лв. 32,90 лв. 

5. Учредяване право на строеж 
за изграждане на гараж в 
застроително петно №5 

20.07.2018 г. 
9.40 часа 

ЗП –  21 
кв.м. 

 

 331 лв. 33,10 лв. 

6. Учредяване право на строеж 
за изграждане на гараж в 
застроително петно №6 

20.07.2018 г. 
9.50 часа 

ЗП –  21 
кв.м. 

 

 331 лв. 33,10 лв. 

7. Учредяване право на строеж 
за изграждане на гараж в 
застроително петно №7 

20.07.2018 г. 
10.00 часа 

ЗП –  21 
кв.м. 

 

 331 лв. 33,10 лв. 



                                       

2 

8. Учредяване право на строеж 
за изграждане на гараж в 
застроително петно №8 

20.07.2018 г. 
10.10 часа 

ЗП –  21 
кв.м. 

 

 331 лв. 33,10 лв. 

9. Учредяване право на строеж 
за изграждане на гараж в 
застроително петно №9 

20.07.2018 г. 
10.20 часа 

ЗП –  21 
кв.м. 

 

 331 лв. 33,10 лв. 

10. Учредяване право на строеж 
за изграждане на гараж в 
застроително петно №10 

20.07.2018 г. 
10.30 часа 

ЗП –  21,24 
кв.м. 

 

 335 лв. 33,50 лв. 

 
II. Тръжна документация се получава в стая 233 на Община Смолян, всеки работен 

ден от 9.00 часа на 04.07.2018 г. до 16.00 часа на  19.07.2018 г., след представяне на 
документ за платени в касата на Община Смолян (стая № 424), невъзстановими 100 лева, с 
ДДС. 

III. Депозитите се внасят  по банкова сметка BG 66 IABG 7491 3350005003, при  
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД – клон Смолян, BIC код IABGBGSF, в срок до 
19.07.2018г. 

IV. Оглед на застроителните петна е възможен всеки работен ден от 9.00 часа до 
16.00 часа на 19.07.2018 год., включително.  

Документите за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик, върху 
който се отбелязва пълното наименование на обекта на търга, както и името  на участника, 
точен адрес, телефон или името на упълномощеното лице. В него се поставя първи плик 
(плик№1), включващ всички документи посочени в раздел ІIІ (т.2.1.1. – т.2.1.11)  и втори 
плик (плик №2) съдържащ ценовото предложение, документ посочен в раздел IІІ (т.2.2 ) от 
тръжната документация. В плик № 1 се прилага и нотариално заверено копие на документа, 
удостоверяващ представителната власт или пълномощното на представителя.  

Участниците се легитимират пред тръжната комисия чрез представяне на документ за 
самоличност и пълномощно – в случаите на упълномощаване.  При представяне на заверено 
копие на пълномощно участникът представя и оригинала за сравнение. 

Предложенията за участие в публичните търгове с тайно наддаване се подават в 
запечатан, непрозрачен плик в деня и часа на провеждането им, лично от кандидатите или 
упълномощени техни представители, в зала 211 на Община Смолян. В тях могат да 
участват всички физически и юридически лица закупили тръжна документация и спазили 
процедурата по провеждането им. 
  Пълна информация за имота, в който се учредява право на строеж за изграждане на 
гаражи, както и условията за търговете може да се получи в стая № 233 на Община Смолян  
и на  тел. 0301/67-659 
 

 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 
Кмет на Община Смолян 
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