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Дата: 26.10.2021г. 

 

О Б Я В Л Е Н И Е 

 

 

Със Заповед на кмета на Община Севлиево №1015/26.10.2021 г. е открита 

процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на: 

 

          1.  Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65927.501.2957.6.5 по кадастралната 

карта на гр. Севлиево, ул. „Стефан Пешев“ № 46, ет. 2, ап. 5, представляващ апартамент с 

площ 56.78 кв. м, състоящ се от спалня, дневна, кухненски бокс, баня-тоалетна, коридор, 

килер и тераса, заедно с прилежаща маза с площ 9.60 кв. м, прилежаща таванска стая с площ 

15.50 кв. м и 3.542% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, 

съгласно АЧОС № 4752/24.06.2013 г. Начална тръжна цена в размер на 53 700 лв. /петдесет и 

три хиляди и седемстотин лева/ без ДДС и депозит за участие в размер на 26 850 лв. 

/двадесет и шест хиляди осемстотин и петдесет лева/. 

         2. ПИ с идентификатор 65927.563.390 по плана на новообразуваните имоти на селищно 

образование Хоталич – местност „Крушевски баир“, гр. Севлиево, с площ 345.8 кв. м, 

актуван с АЧОС № 7259/29.03.2021 г. с начална тръжна цена в размер на 1 782 лв. /хиляда 

седемстотин осемдесет и два  лева/ без ДДС и депозит за участие в размер на 891.00 лв. 

/осемстотин деветдесет и един лева/. 

          3. ПИ с идентификатор 65927.563.110 по плана на новообразуваните имоти на селищно 

образование Хоталич – местност „Крушевски баир“, гр. Севлиево, с площ 548.7 кв. м, 

актуван с АЧОС № 7258/29.03.2021 г. с начална тръжна цена в размер на 3 324 лв. /три 

хиляди триста двадесет и четири  лева/ без ДДС и депозит за участие в размер на 1 662 лв. 

/хиляда шестотин шестедест и два лева/ 

         4. Незастроен поземлен имот с идентификатор 65927.502.38 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Севлиево, община Севлиево, с площ 5 495 кв.м, находящ се на 

ул. „Великотърновско шосе“, съгласно АЧОС № 7037/12.12.2018 г. по пазарна цена в размер 

на 93 300,00 лв. /деветдесет и три хиляди и триста лева/ без ДДС и депозит за участие в търга 

в размер на 46 650,00 лв. /четиридесет и шест хиляди шестстотин и петдесет лева/ без ДДС. 

        5. Новообразуван имот № 553.429 с площ 278.3 кв. м, актуван с АЧОС                                      

№ 7274/18.06.2021 г. по плана на новообразуваните имоти на селищно образование Хоталич 

– местност „Крушевски баир“, одобрен със Заповед № 309/20.07.2006 г. на Областен 

управител на област Габрово, с начална тръжна цена в размер на 2 400 лв. /две хиляди и 

четиристотин лева/ без ДДС и депозит за участие в размер на 1 200 лв. /хиляда и двеста лева/.  

      6. Новообразуван имот № 553.312 с площ 489.8 кв. м, актуван с АЧОС                            № 

7280/28.06.2021 г. по плана на новообразуваните имоти на селищно образование Хоталич – 

местност „Крушевски баир“, одобрен със Заповед № 309/20.07.2006 г. на Областен управител 

на област Габрово, с начална тръжна цена в размер на 4 230 лв. /четири хиляди двеста и 

тридесет лева/ без ДДС и депозит за участие в размер на 2 115 лв. /две хиляди сто и 

петнадесет лева/. 

      7. Новообразуван имот № 564.438 с площ 946.5 кв. м, актуван с АЧОС                               

№ 7291/08.07.2021 г. по плана на новообразуваните имоти на селищно образование Хоталич 
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– местност „Крушевски баир“, одобрен със Заповед № 309/20.07.2006 г. на Областен 

управител на област Габрово, с начална тръжна цена в размер на 8 170 лв. /осем хиляди сто и 

седемдесет лева/ без ДДС и депозит за участие в размер на 4 085 лв. /четири хиляди 

осемдесет и пет лева/. 

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА: 

Заявление за участие в търга по образец; 

Документ за внесен депозит за участие в търга в посочените размери по сметка 

BG64UNCR70003323556963 в „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД - финансов център Севлиево; 

Нотариално заверено пълномощно, ако молбата се подава и в търга кандидатът ще се 

представлява от пълномощник; 

Декларация в свободен текст при желание за оглед на съответния имот. 

Огледи се извършват чрез посещение на място със собствен превоз на кандидата от 

9.00 до 15.00 часа, в работни дни, до 15.11.2021 г. след предварителна уговорка със служител 

на отдел „Общинска собственост“. 

Цена за закупуване на документацията не се дължи. 

Документи за участие в търга да се приемат до 17.00 часа на 15.11.2021 г., 

включително в „Център за административно обслужване“ на Община Севлиево. 

Търгът да се проведе на 17.11.2021 г. от 10.00 часа в зала № 200 в административната 

сграда на Община Севлиево. 

Допълнителна информация може да се получи на телефон 0675/396-168. 

Заповедта да се връчи на отдел „Общинска собственост“ при Община Севлиево за 

изпълнение, съгласно чл. 72 от НПУРОС. 

Настоящата Заповед подлежи на обжалване по ред и в срокове, предвидени в 

Административнопроцесуалния кодекс.  

 

 

 

 

 

 

 

Д-Р ИВАН ИВАНОВ 

Кмет на Община Севлиево 

 

 

 


