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ОБЩИНА СМОЛЯН
На основание чл. 37 (1), чл. 41 (2) от Закона за общинската собственост, чл.49 (1) и чл.
87 (1) от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, във връзка с Решение №647/28.04.2011 г. на Общински съвет Смолян
ОБЯВЯВА :
І. Публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж за изграждане на
многофункционална сграда и етажен паркинг в УПИ ІІ – Многофункционална сграда и
етажен паркинг,, кв. 165 по ПУП на гр. Смолян, кв. Смолян, състоящ се от части от поземлен
имот № 67653.915.547 и поземлен имот № 67653.917.547 с площи както следва:
- от поземлен имот с индентификатор № 67653.915.547 – 692 кв.м., целия с площ 812
кв.м., по кадастралната карта на гр.Смолян, с трайно предназначение на територията:
урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид озеленени площи, при граници: имот кад.
№ 67653.917.139, имот кад. № 67653.917.138, имот кад. № 67653.934.225, имот кад. №
67653.915.597, имот кад. № 67653.915.269 и имот кад. № 67653.915.266, актуван с Акт за частна
общинска собственост №1587/14.04.2011 г.
- от поземлен имот с индентификатор № 67653.917.139 – 1087 кв.м., целия с площ
1296 кв.м., по кадастралната карта на гр.Смолян, с трайно предназначение на територията:
урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид озеленени площи, при граници: имот кад.
№ 67653.934.225, имот кад. № 67653.917.138, , имот кад. № 67653.915.547, имот кад. №
67653.915.269 и имот кад. № 67653.915.266, актуван с Акт за частна общинска собственост
№1586/14.04.2011 г.
Като първоначална цена в публично оповестения конкурс е в размер на 307 768 (триста
и седем хиляди седемстотин шестдесет и осем) лева
ІІ. Публично оповестеният конкурс ще се проведе на 01.08.2011 г. от 9.15 часа
ІІІ. Конкурсна документация се получава в стая 233 на Община Смолян, всеки
работен ден от 9.00 часа на 15.07.2011г. до 16.00 часа на 28.07.2011г., след представяне на
документ за платени в касата на Община Смолян (стая № 424), невъзстановими 200 лева, с ДДС.
ІV. Депозитът е в размер на 30 776,80 лева (тридесет хиляди седемстотин седемдесет
и шест лева и осемдесет стотинки), се внасят по банкова сметка BG 29 IORT
80193350005000, при ТБ “Инвестбанк” АД – клон Смолян, BIC код IORTBGSF не покъсно от 16,00 часа на 28.07.2011г.
V. Оглед на обекта е възможен всеки работен ден до 28.07.2011 год. включително от
9,00 часа до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа.
Предложенията за участие в публично оповестения конкурс 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. При положение, че не са постъпили
предложения за участие в публично оповестения конкурс или постъпи само едно предложение,
срокът за закупуване на документацията няма да се удължава и договор ще се подпише с
явилия се кандидат, ако отговаря на изискванията. В публично оповестения конкурс могат да

участват всички физически и юридически лица закупили конкурсна документация и спазили
процедурата по провеждането им.
Пълна информация за обектите, както и условията за конкурса може да се получи в стая №233
на Община Смолян и на тел. 0301/67-659
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