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П р о д а ж б и

1. По чл. 35, ал. 1 /публични търгове и конкурси/

Имоти във Велинград

Имот, пл.№7313 в кв.3441, целия с площ от 1 441 кв.м.

УПИ ХХХІІ-6521 в кв.344, с площ от 293 кв.м.

УПИ LІІ-7312 в кв.3441, с площ от 968 кв.м.

Сгради във Велинград

Магазин от 34 кв.м., построен в УПИ ХІ-7236- озеленяване в кв.15 (само сградата, без
земя)

Двуетажна масивна сграда на 166 кв.м., построена в имот пл. №5405, част от УПИ І-
5405, 5404, 6102 в кв.36 (старата община в кв. Чепино)

2/3 Масивна административна сграда от 197 кв.м., ведно с дворно място от 288 кв.м.,
съставляващи УПИ ІV-2555 в кв.354 (бивша сграда на „Стройком” ЕООД)

Помещение на две нива- обособена част от първи етаж на 4МсБЖ, построено в УПИ
ХІХ-6454 в кв.1131 по плана на Велинград (ъгловото помещение в ж.к. „Орфей)

Имоти в другите кметства

В с. Юндола: 14 бр. урегулирани поземлени имоти, всички в кв.9а, от по 450 кв.м., за
индивидуално жилищно строителство, както следва: І, ХVІ, ХVІІ, ХVІІІ, ХІХ, ХХ, ХХІ
ХХІІ, ХХІІІ, ХХІV, ХХV, ХХVІІІ, ХХІХ, ХХХ

УПИ ІХ  в кв.15, с площ от 476 кв.м., с. Пашово

Сгради в другите кметства

Общежитие в Абланица УПИ І-2- за общежитие, кв.6

Сграда (бивш цех за килими) в УПУИ І-348- озеленяване, Св. Петка

2. По чл. 35, ал. 3 /продажба на терени, върху които е реализирано отстъпено
право на строеж /

При подаване на молби от собственици на законно построени сгради върху общински
парцели.

Отстъпване право на строеж



След изработване и приемане на ПУП за ЧИПРЗ за УПИ ІІІ в кв.5 по плана на с.
Юндола: безвъзмездно ОПС на Български параолимпийски комитет за построяване на
спортна база.

Замяна и прекратяване на съсобственост

1. Замяна

УПИ ХХVІ и ХХVІІ от по 450 кв.м. в кв.9а с. Юндола, частна общинска собстве-
ност.

Срещу тези имоти ще се придобият два имота в м. „Бочва”: с кад. №086120 с площ
от 1,103 дка и с кад. №086119 с площ от 1,035 дка, съседни на гробищния парк в кв.
Каменица, които имоти са необходими за изграждане на паркинг и ще се актуват
като публична общинска собственост.

2. Прекратяване на съсобственост
2.1. С физически и юридически лица – при необходимост
2.2. Със съдружници- Община Велинград да прекрати съучастието си в следните

търговски дружества с общинско участие:
- „Свежина” ООД – чрез продажба на дяловете на Общината – 34%
- „Булгард” ООД – чрез продажба на дяловете на Общината – 20%
- „Сютка 2000” АД – чрез продажба на дяловете на Общината – 100 %

Имоти, отдавани под наем
През настоящата година, предстои отдаване под наем на:

Помещения - 26 броя
Терени - 15 броя петна, без да са включени петната за тротоарно право

Свободни имоти, не отдадени под наем

 Към момента има един, за който има процедура по ликвидиране на
съсобственост.

Очаквани приходи: от наеми (лв.) – от терени- 80 000 лв.
от имущество- 145 000 лв.

от продажби: на земя – 760 000 лв.
на имущество- 1 160 000 лв.

Придобиване на имоти

За трасиране и изграждане на улици е необходимо отчуждаване на частни имоти,
както следва:

Във Велинград: част от имот, пл.№7212 в кв.3442, с площ от 430 кв.м., оценена на
стойност 30 100 лв.



В гр. Сърница: част от имот, пл.№89 в кв.7 с площ от 240 кв.м. или 47%, не е
правена оценка;

За осигуряване на достъп до частни имоти в кв.42
В с. Юндола:
Части от имот, попадащи в улица с о.т. 431-430-429-428-427-426 между квартали

13 и 39 с площ от 113 кв.м. и 217 кв.м.; част от паянтова сграда- бунгало от 18 кв.м.,
също попадащо в улична регулация.

Частично изменение на улична регулация с о.т. 118-119 в кв.38.
В с. Драгиново: части от имоти, попадащи в улица с о.т. 107-119 в кв.17
В с. Св. Петка: в махала Всемирци- за улица, обслужваща УПИ ХІV в кв.5

В бюджета не се предвиждат средства за придобиване на имоти. При необходимост ще
се предложи на общинския съвет да гласува средства от преизпълнение на местните
приходи или ще се прилага метода на замяната (доколкото е разрешен от закона).

Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за
2012 год. на община Велинград  е приета от Общински съвет – Велинград по предло-
жение на кмета на Общината с решение на ОбС №....../26.01.2012 год.


