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О Б Я В А 
 

на основание Заповед № АП-03-15-375 от 09.07.2012 г. на Областния управител на 
Област Смолян 

 
Откривам процедура по провеждането на търг с тайно наддаване за 

отдаване под наем на имот – частна държавна собственост, представляващ: 
полумасивна сграда – чайна, находяща се на адрес връх ”Снежанка”, к.к. 
”Пампорово”, актувана с АДС №3758/29.12.2011 г. 

Имотът представлява заведение за обществено хранене и ще бъде отдаден под 
наем за извършване на стопанска дейност по предлагане на храни и напитки, в 
съответствие с нормативните изисквания, предвидени в българското законодателство. 

Първоначалната месечна наемна цена, e размер  на 1 440 (хиляда четиристотин 
и четиридесет) лева с включен ДДС за целия имот. 

Имотът се отдава под наем за срок от 5 (пет) години. 
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден от 09:00 до 17:30 от 

11.07.2012 г. до 09.08.2012 г., с предварителна уговорка със служител от отдел ”УТ и 
ДС” на Областна администрация – Смолян. 

Депозитът за участие в търга е в размер на 100 (сто) лева с включен ДДС и се 
внасят по банкова сметка на Областния управител на област Смолян BG93 IABG 7491 
3301 2754 03  /транзитен БИН/ при “Интернешънъл Асет Банк” – клон Смолян. Цената 
на тръжната документация е 200 (двеста) лева с включен ДДС и се внасят по банкова 
сметка на Областния управител на област Смолян BG59 IABG 7491 3101 2754 01  
/транзитен БИН/ при “Интернешънъл Асет Банк” – клон Смолян. 

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 11.07.2012 г. до 09.08.2012 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 стая 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 11.07.2012 г. до 09.08.2012 г. 

 
Разглеждането на подадените заявления и документи за участие и 

класирането на предложените ценови оферти ще се проведе в 11:00 часа на 
10.08.2012 г. в зала 201 в сградата Областна администрация – Смолян. 

 
Допълнителна информация на тел. 0301/601 61.  

 


