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О Б Я В А 
 

на основание Заповед № АП-03-15- 1134 от 22.11.2011 г. на Областния управител на 
Област Смолян 

 
 Откривам процедура по провеждането на търг с тайно наддаване за   
учредяване на възмездно, вещно право на строеж за изграждане на площадка за 
газово стопанство за обект “Газопроводна инсталация” на хотелски комплекс 
“Снежанка” със застроена площ от  75кв.м /седемдесет и пет кв.м/, съгласно 
съгласуваната на 01.08.2011г. скица проект от община Чепеларе и от ОД МВР – “ПБС-
Смолян работен проект на обект “Газопроводна инсталация” върху държавна земя, 
актувана с АДС №427/26.09.2000г. представляваща имот с идентификатор 
80371.244.206 по кадастралната карта на гр.Чепеларе, местност Пампорово, УПИ І-за 
хотел “Снежанка”, кв.10 по ПУП на к.к.Пампорово, общ.Чепеларе, с площ на целия 
имот 5052кв.м, при съседи: 80371.244.247, 80371.244.348. 

Начална цена на ограничено вещно право на строеж, определена  съгласно 
чл. 94 от ППЗДС – 6 885лв., без ДДС (шест хиляди осемстотин осемдесет и пет лева). 
/Сделката е освободена от ДДС съгласно чл. 45,ал.1 от ЗДДС /.. 
            Депозит в размер на 1000 лв. / хиляда лева/, с ДДС по сметка:     
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ   АСЕТ  БАНК” АД, клон Смолян, Банков код: IABG7491,  BIC  
IABGBGSF, BG93 IABG 7491 3301 2754 03. 

      Цена на тръжна документация 200,00лв. /двеста лв./ с ДДС по сметка в 
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ   АСЕТ  БАНК” АД, клон Смолян, Банков код: IABG7491,  BIC  
IABGBGSF, BG59 IABG 7491 3101 2754 01. 

Тръжна документация за участие в търга ще се получава в Деловодството на 
Областна администрация – Смолян, стая 204 в сградата на Областна администрация – 
Смолян от 09:00 до 17:30 часа всеки работен ден от 01.12.2011 г. до 28.12.2011 г., 
след представяне на платежно нареждане за заплащането й и фактура, издадена от 
Областна администрация – Смолян. Фактури за закупена тръжна документация се 
издават след представяне на платежното нареждане в ст.212 в сградата Областна 
администрация – Смолян. 

Заявленията и документи за участие в търга ще се приемат в Деловодството 
на Областна администрация – Смолян, стая 204 в сградата на Областна администрация 
– Смолян, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 от 01.12.2011 г. до 28.12.2011.                                 

Разглеждането на подадените заявления и документи за участие и класирането 
на предложените ценови оферти ще се проведе в 11:00 часа на 29.12.2011 г. в зала 201 
в сградата Областна администрация – Смолян. 

 
Допълнителна информация на тел. 0301/601 61.  

 


