


- Помещение общинска собственост /адвокатска кантора  портиерна / в  административна 

сграда / Стария съвет / с идентификатор 72271.501.1198.10 по КК и КР на гр.Тервел  и 

АЧОС № 1835/23.08.2012г , с площ от 9.00 кв.м...- с начална тръжна цена  17,19лв. (без 

ДДС) 

 

- Помещение с полезна площ 14 кв.м. на втори етаж в сградата на Стоматология с 

идентификатор 72271.501.1198.7 по КК на гр.Тервел (сграда с пл.№1631 в УПИ I, кв.105 

по ПУП на гр.Тервел) и АПОС №3208/18.09.2017г. - с начална тръжна цена  30,24лв. (без 

ДДС) 

 

-  Помещение общинска собственост (зъботехническа лаборатория) с полезна площ 28,39 

кв.м. на втори етаж в сградата на Стоматология с идентификатор 72271.501.1198.7 по КК 

на гр.Тервел (сграда с пл.№1631 в УПИ I, кв.105 по ПУП на гр.Тервел) и АПОС 

№3208/18.09.2017г. - с начална тръжна цена  108,73лв. (без ДДС) 

 

- Отдаване под наем на част от обект общинска собственост с площ от 4.00кв.м с 

идентификатор 72271.501.930.по КК на гр.Тервел за поставяне на 2 бр кафе-машини,  на  

ул.”Стара планина” №2. /кв,47, парцел III. По ЗРП на гр.Тервел/ АЧОС 

№2961/25,11,2016г. вписано в АВ, акт №166,том VII,дело№1224/2016г.. .- с начална 

тръжна цена  8,64лв. (без ДДС) 

 

-  Помещение  общинска собственост(ветеринарен кабинет) с полезна площ 15,48 кв.м. 

находящ се в кв.5,парцел І по РП на с.Нова Камена и АПОС №146/21.07.2000г.- с начална 

тръжна цена  39,38 лв. (без ДДС) 

 
 

  

  1.2.Свободни терени 

 

-Общински терен с площ 48.25 кв.м. от общо 31 700 кв.м. за поставяне на търговски обект 

в кв.28, парцел І по плана на с. Жегларци; АПОС №78/12.10.1999г.- с начална тръжна цена  

44,29лв. (без ДДС) 

 

- Общински терен с площ 9,00 кв.м. за поставяне  на търговски обект /Бутик/ в имот с 

идентификатор 72271.501.1198 по ККна гр.Тервел /кв.105, парцел I по  ЗПР на  гр.Тервел/ 

и  АПОС №3208/18.09.2017г. - с начална тръжна цена  27,54лв. (без ДДС) 

 

- Общински терен с площ 20.00 кв.м. от общо 23 740 кв.м. за поставяне на търговски обект 

/Фризьорски салон/ в кв.63, парцел I по плана на гр.Тервел; АЧОС №205/12.12.2000г. - с 

начална тръжна цена  10,20лв. (без ДДС) 

 

- Общински терен с площ 4.00 кв.м. от общо 23 740 кв.м. за поставяне на търговски обект 

/Часовникар / в кв.63, парцел I по плана на гр.Тервел; АЧОС №205/12.12.2000г.- с начална 

тръжна цена  2,04лв. (без ДДС) 

 

 



-Общински терен с площ 90.00 кв.м. от общо 130,741дка за поставяне на търговски 

обект/казан за изваряване на ракия/ в поземлен имот №046012 в землището на гр.Тервел .- 

с начална тръжна цена  69,30лв. (без ДДС) 

 

ІІІ. Определям дата за провеждане на търга 04.12.2017 г.  от 10.00 часа  в заседателната 

зала на Община Тервел. 

 

ІV. Определям депозит за участие в търга в размер на 30% от началната тръжна цена,  

който се заплаща до 16.00 ч. на 01,12,2017 г. в касата на IV етаж в Община Тервел или се 

внася по набирателната сметка на Община Тервел-BG44UNCR96603327005216, 

BIC:UNCRBGSF при банка „Уни Кредит Булбанк”. 

 

V. Тръжните книжа се закупуват срещу заплащане на сумата от 10.00 лв./ Десет  лв. / без 

ДДС в брой  от 08,11,2017 г. до 15.00 ч. на 01.12.2017 г. в стая  № 102 в  Община Тервел. 

 

VІ. Заявления за участие в търга се приемат до 17.00 ч. на 01.12.2017 г.в Деловодството на 

Община Тервел. 

 

VI.Оглед на общинскете терени и обекти за отаване под наем се извършва от 09.11.2017 г. 

до 01.12.2017 г. от 09.00 до 15.30 ч..след закупуване на тръжна дасументация и направена 

предварителна заявка за огледлл 

 

 

Допълнителна информация може да получите в стая № 102 в сградата на общината или на  

тел.057512124 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Кмет на Община Тервел:……………..………. 

                                                                                                                          / инж.Ж.Георгиев / 


