
 
 

 
 

                 
 

 
ОБЯВА 

 
На основание чл. 35, ал. 1 от от Закона за общинската собственост /ЗОС/ и  чл. 35, 

ал. 1 и по условията на Глава седма  от Наредбата за реда за придобиване, управление 
и разпореждане с общинско имущество на община  Георги Дамяново,  Решение  № 174 
от Протокол № 21/11.03.2021 г.; Решение № 155 от Протокол № 20 от 17.02.2021 г. на 
Общински съвет Георги Дамяново и Решение № 125 от Протокол № 18 от 25.11.2021 г. 
на Общински съвет Георги Дамяново и Заповед № 118/12.04.2021 г. на Кмета на 
Община Георги Дамяново 

 
 

ОБЯВЯВАМ: 
 
 
I. ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА  НЕДВИЖИМИ ИМОТИ   - ЧАСТНА 

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ: 
 

№ по 
ред 

ПРОДАЖБА чрез Публичен търг с явно наддаване на 
недвижими имоти - частна общинска собственост, 

представляващи: 

НТЦ /лв./ 
/без ДДС/ 

Депозит 
%  

Депозит 
в 

/лв./ 
     
1. 
 
 

1.1. Сграда с идентификатор № 14773.339.7.1 – отреден за 
Промишлени нужди – Казан, със ЗП от 47 кв.м., намиращи 
се в имот с идентификатор № 14773.339.7 в землището на с. 
Георги Дамяново. 

 
 

1800,00 лв 
  
 

 
 

20%  

 
 

360,00 лв 
 
 

2. На УПИ V, в квартал 20 по Кадастралния и регулационен 
план на с. Гаврил Геново, ЕКАТТЕ 14283 с площ на УПИ-
то 4117кв.м., отреден за жилищно застрояване. 

 
19360,00 лв. 

20%   
3872,00 
лв. 

3. На УПИ XII, в квартал 21 по Кадастралния и 
регулационен план на с. Гаврил Геново, ЕКАТТЕ 14283 с 
площ на УПИ-то 1630 кв.м., отреден за Промишленост, в 
едно с построената в него сграда с идентификатор № 
500.248.1 със ЗП 432 кв.м. 

 
14300,00 лв. 

20%   
2860,00 
лв. 

4. На УПИ III, в квартал 21 по Кадастралния и регулационен 
план на с. Гаврил Геново, ЕКАТТЕ 14283 с площ на УПИ-
то 807 кв.м., отреден за Жилищно застрояване, в едно с 
построената в него сграда с идентификатор № 500.248.1 със 

 
3960,00 лв. 

20%   
792,00 
лв. 
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ЗП 40 кв.м. 

5. На УПИ V, в квартал 21 по Кадастралния и регулационен 
план на с. Гаврил Геново, ЕКАТТЕ 14283 с площ на УПИ-
то 791 кв.м., отреден за Жилищно застрояване. 

 
3920,00 лв. 

20%   
784,00 
лв. 

6.  Гаражни клетки – 2 бр. с размери 500/335/220 см. със 
железни врати. Цена за 1 бр. - 840,00 лв без ДДС 

1680,00 лв 2%  33,60 лв. 

7. На имот № 501.192, за който е образуван УПИ ХII в 
квартал № 15 по Кадастралния и регулационен план на с. 
Говежда, с площ на имота 1217 кв.м. и е отреден за 
Обществено застрояване, в едно с построените в него 
сгради: 

- Сграда с идентификатор № 501.192.1- 2 етажа, 
масивна, жилищна – ЗП 89 кв.м 

-  Сграда с идентификатор № 501.192.2- 2 етажа, 
масивна, жилищна – ЗП 22 кв.м 

- Сграда с идентификатор № 501.192.3- 1 етаж, 
масивна, жилищна – ЗП 7 кв.м 

 

 
 
 
 
 

8500,00 лв 

 
 
 
 
 
20%  

 
 
 
 
 
1700,00 
лв. 

 
 

2.1. Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 28.04.2021 г. от 10.00 часа в 
Заседателната зала в сградата на общинска администрация Георги Дамяново. 
2.2.Продажбата на тръжната документация ще започне от 21.04.2021 г. до 27.04.2021 г. 
включително  всеки работен ден от 08.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 часа  срещу 
платежен документ от касата на I – ви етаж в община Георги Дамяново.  

 
  
Цена на тръжната документация за всеки пакет е – 24.00 /двадесет и четири/ лева 

с включен ДДС. 
2.3. Утвърждавам изготвените документи за провеждането на публичния търг с явно 
наддаване.  
2.4. Депозитът за участие в търга за всеки имот поотделно е в размер , посочен в 
таблицата върху първоначалната тръжна цена и се внася на касата на общината, след 
закупуване на тръжната документация.  
2.5. Стъпка на наддаване в публичния търг - в размер на 10 % от началната тръжна наемна 
цена на съответния имот. 
2.6. Заявления за участие в публичния търг, заедно с приложените документи, се представят 
в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината, в срок до 16.30 ч. на 
27.04.2021 г.  
2.7. Оглед на обектите се извършва на място всеки работен ден след представяне на 
документ за закупени тръжни книжа и заявка за оглед в звено „Общинска собственост”, ст. 
304 на Община Георги Дамяново.  
2.8. До участие в търга не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с 
общината, имат задължения или системно нарушават актове на общината; 
2.9. Насроченият търг може да се проведе само в случай, че са подадени най-малко две 
заявления за участие за всеки имот. Ако на публичния търг не се явят кандидати или се яви 



само един кандидат търгът се отлага и ще се проведе на 04.05.2021 г. на същото място и 
час.  
2.10. Документи за повторния търг ще се продават до 14.00 часа на 29.04.2021 г. Депозитът 
се внася  до 14.00 часа на 28.04.2021 г. или на касата в Община Георги Дамяново.  
 
За допълнителна информация тел: 09551/2220 или в сградата на Община Георги Дамяново 
стая 304 „Общинска собственост” 


