
 
На oснование Заповед № ОС - 18/13.03.2019 г. на Кмета на Община Раковски във връзка с 
чл. 21, ал.1, т.8  и ал.2 от ЗМСМА, чл. 8, ал.9, изр.второ и чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 16  от 
НРПУРОИ във връзка с чл. 56 от ЗУТ и Решение № 769, взето с Протокол № 50/27.02.2019 
г. от редовно заседание на Общински съвет – Раковски 

О  Б  Я  В  Я  В  А М : 
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на: 

1.1. Два броя терени за поставяне на ВПС по реда на чл. 56 от ЗУТ, с площ от по 4.30 кв. м. и 
обща площ от 8.60 кв. м., находящи се в уличното пространство на улица “Индустриален път №1” 
/пред Кауфланд/ по ПУП-ПРЗ на с. Стряма, съгласно одобрена схема и Решение V, взето с протокол 
№ 28 / 25.09.2013 г. на ЕСУТ, в ПИ № 105.337 в местността „Шипа“, с. Стряма; 
1.2. Терен за поставяне на ВПС по реда на чл. 56 от ЗУТ, с площ от 4.30 кв. м. находящ се в 
уличното пространство на улица “Индустриален път № 2” /пред Зобеле/ по ПУП-ПРЗ на с. Стряма, 
съгласно одобрена схема и Решение VІ, взето с протокол № 28 / 25.09.2013 г. на ЕСУТ, в ПИ № 
105.318 в местността „Шипа“, с. Стряма; 
1.3. Терен за поставяне на ВПС по реда на чл. 56 от ЗУТ, с площ от 4.30 кв. м. находящ се в 
уличното пространство на улица “Индустриален път № 1” /пред АББ/ по ПУП-ПРЗ на с. Стряма, 
съгласно одобрена схема и Решение VІІ, взето с протокол № 28 / 25.09.2013 г. на ЕСУТ, в ПИ № 
105.337 в местността „Шипа“, с. Стряма; 
1.4. Терен за поставяне на ВПС по реда на чл. 56 от ЗУТ, с площ от 4.30 кв. м. находящ се в 
уличното пространство на бул. „Г. С. Раковски”, гр. Раковски, съгласно одобрена схема и Решение 
VІІІ, взето с протокол № 28 / 25.09.2013 г. на ЕСУТ, в ПИ № 502.9651, гр. Раковски; 
1.5. Терен за поставяне на ВПС по реда на чл. 56 от ЗУТ, с площ от 4.30 кв. м. находящ се в 
уличното пространство на бул. „Г. С. Раковски”, гр. Раковски, съгласно одобрена схема и Решение 
ІX, взето с протокол № 28 / 25.09.2013 г. на ЕСУТ, в ПИ № 501.9582, гр. Раковски. 

Търгът да се проведе на 05.04.2019 г. от 10.00 часа в Заседателната зала в сградата на общинска 
администрация – гр. Раковски, пл. „България” № 1, етаж 2, стая 3. 

Определям първоначална тръжна цена в размер на  6.00 /шест/ лева за квадратен метър месечно 
за имотите в землището на с. Стряма, и в размер на 10.00 /десет/ лева за квадратен метър месечно за 
имотите на територията на град Раковски без ДДС. 

Срок на договора за наем - 10 /десет/ години. 
           Всеки желаещ да участва в търга с явно наддаване е длъжен да внесе депозитна 
вноска в размер на 50 % (петдесет процента) от наемната цена за месец на имотите. За землището 
на с. Стряма вноска от 25,80 лева –  (двадесет и пет лева и осемдесет стотинки),  и за землището на 
гр. Раковски вноска от 21,50 лева –   (двадесет и един лева и петдесет стотинки). Депозитната 
вноска се внася в касата на Общинска Администрация, находяща се на етаж 3, стая № 11 в сградата 
на Общината или по банков път по сметка на Общината - BG39UNCR70003321759906, BIC: 
UNCRBGSF в “УниКредит Булбанк” АД до 16.30 часа на 02.04.2019 г. 
Специфични условия за участниците в търга: 

- Участниците в търга да бъдат юридически лица или еднолични търговци, 
регистрирани по реда на Търговския закон. 
Стойността на тръжната документация е в размер на 30.00 лв. (тридесет лева). 

Същата се заплаща и получава на гишето на касата на Общинска Администрация - 
Раковски, находящо се в „Център за информация и услуги”, І етаж, стая 8, до 16.30 часа на 
01.04.2019  г. 
За повече информация: тел. 03151/59-94, както и на място в сградата на Общината, етаж 3, 
стая 5. 
 
ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ   

 

ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 
п.к. 4150, пл. “България" № 1, тел. 03151/2260, факс: 03151/2361, e-mail: oa@rakovski.bg 


