
 

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от  ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и 

чл.63, ал.1  от НРПУРОИ 

 

О Б Я В Я В А 

 

І. Публичен търг на 04.01.2018 год. от 10.00 часа в заседателната зала на 

Общинска Администрация гр.Тервел , за продажба на  недвижими имоти- частна 

общинска собственост, както следва : 

 

1. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ № 022003  по начин на 
трайно ползване: Лозе  по КВС на с.Гуслар  с  площ от 0.299 дка (Двеста 
деветдесет и девет   квадратни метра) с начална тръжна цена   368.00 (Триста 
шестдесет и осем лева) 

2. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ № 022004  по начин на 
трайно ползване: Лозе по КВС на с.Гуслар  с  площ от 0.301 дка (Триста и един 
квадратни метра) с начална тръжна цена   370.00 (Триста и седемдесет лева) 

3. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ № 022008  по начин на 
трайно ползване: Лозе по КВС на с.Гуслар с площ от 0.311 дка (Триста и 
единадесет квадратни метра) с начална тръжна цена   383.00 (Триста 
осемдесет и три лева) 

4. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване  ПИ № 022010  по начин на 
трайно ползване: Лозе по КВС на с.Гуслар  с  площ от 0.330 дка (Триста и 
тридесет квадратни метра) с начална тръжна цена   406.00 (Четиристотин и 
шест лева ) 

5. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване  ПИ № 022012  по начин на 
трайно ползване: Лозе  по КВС на с.Гуслар  с  площ от 0.321 дка (Триста двадесет 
и един  квадратни метра)с  начална тръжна цена   395.00 (Триста деветдесет и 
пет  лева ) 

6. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ № 022015  по начин на 
трайно ползване : Лозе  по КВС на с.Гуслар  с  площ от 0.309 дка (Триста и девет 
квадратни метра)с начална тръжна цена 380.00 (Триста и осемдесет лева ) 

7. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ № 022021  по начин на 
трайно ползване : Лозе  по КВС на с.Гуслар  с  площ от 0.310 дка (Триста и десет 
квадратни метра) с начална тръжна цена  381.00(Триста  осемдесет и един 
лева ) 

8.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ № 022023  по начин на 
трайно ползване: Лозе по КВС на с.Гуслар с площ от 0.279 дка (Двеста седемдесет 
и девет  квадратни метра) с начална тръжна цена  343.00 (Триста  четиридесет и 
три  лева) 

9. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване  ПИ № 022024  по начин на 
трайно ползване: Лозе  по КВС на с.Гуслар с площ от 0.260 дка (Двеста и 
шестдесет квадратни метра) с начална тръжна цена 320.00 (Триста и двадесет 
лева ) 

             10.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна 
общинска собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка( Петстотин  кв. м ) 
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ПИ № 028073  по КВС на с.Кладенци с начална тръжна цена 615.00( Шестстотин 
и петнадесет  лева).  

   11.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна 
общинска собственост, представляващ: Лозе с площ 20.995 дка( Двадесет 
хиляди деветстотин деветдесет и пет  кв. м ) ПИ № 043055  по КВС на с.Орляк с 
начална тръжна цена 34 173.00(Тридесет и четири хиляди сто седемдесет и 
три лева ) 

   12. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване  ПИ № 033001  по КВС на 
с.Жегларци с площ от 211,775 дка (Двеста и единадесет декара и седемстотин 
седемдесет и пет квадратни метра) с начин на трайно ползване – Лозе с начална 
тръжна цена  341 222.00 лв. (Триста четиридесет и една хиляди двеста 
двадесет и два лева). 
               13. Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна 
общинска собственост, представляващ – друг жилищен терен ПИ 037017 по КВС 
на с.Жегларци  площ на имота 3.870 дка( Три хиляди осемстотин и седемдесет 
квадратни метра) с начална тръжна цена  7 929.00(Седем хиляди деветстотин 
двадесет и девет лева)  
                 14.Да се продаде чрез търг с явно наддаване  поземлен имот  отреден за 
индивидуално жилищно строителство с идентификатор 72271.501.2052  по КК 
на гр.Тервел с площ от 503 кв.м ( Петстотин и три  квадратни метра )с начална 
тръжна цена   4 855.00(Четири хиляди осемстотин петдесет и пет лева).                                                                                            
15.Да се продаде чрез търг с явно наддаване  поземлен имот  отреден за 
индивидуално жилищно строителство с идентификатор 72271.501.2053 по КК на 
гр.Тервел с площ от 498 кв.м ( Четиристотин деветдесет и осем  квадратни 
метра )с начална тръжна цена  4 808.00(Четири хиляди осемстотин и осем 
лева). 
                   16.Да се продаде чрез търг с явно наддаване  поземлен имот  отреден за 
индивидуално жилищно строителство с идентификатор 72271.501.2054 по КК на 
гр.Тервел с площ от 493 кв.м ( Четиристотин деветдесет и три  квадратни 
метра )с начална тръжна цена   4 762.00(Четири хиляди седемстотин 
шестдесет и два лева). 
                17. Да се продаде чрез търг с явно наддаване дворно място отредено за 
индивидуално жилищно строителство УПИ VIII, кв.56 по РП на с.Орляк с площ от 
1270 кв.м(Хиляда двеста и седемдесет квадратни метра) с начална тръжна 
цена 4 437.00(Четири хиляди четиристотин тридесет и седем лева). 
                18.Да се продаде чрез търг с явно наддаване Масивна двуетажна сграда ЗП 
262 кв.м, находяща се кв.1, УПИ VIII,по РП на с.Гуслар с начална тръжна цена 
42 073.00(Четиридесет и две хиляди седемдесет и три лева).     
            19.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна 
общинска собственост, представляващ – друг жилищен терен ПИ 037017 по КВС 
на с.Жегларци  площ на имота 3.870 дка( Три хиляди осемстотин и седемдесет 
квадратни метра) с начална тръжна цена  7 929.00(Седем хиляди деветстотин 
двадесет и девет лева)  
           20.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ № 043161 по начин на трайно 

ползване : Друг жилищен терен  по КВС на с.Мали Извор  с  площ от 4.694 дка  

(Четири хиляди шестстотин деветдесет и четири квадратни метра) с начална 

тръжна цена  5 596.00 ( Пет хиляди петстотин деветдесет и шест лева) 

          21. Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска 

собственост, представляващ: Дворно място ПИ с идентификатор 72271.501.2027 по КК 



на гр.Тервел, отредено за индивидуално жилищно строителство с площ от 510.00( 

петстотин и десет  кв.м) с начална тръжна цена 3 142.00( Три хиляди сто 

четиридесет и два лева)  

       22. Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска 

собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор ПИ  № 72271.567.7 по 

КК и КР на гр.Тервел с площ 1.585 дка (Хиляда петстотин осемдесет  и пет кв.м.)  по 

НТП - Друг вид нива с начална тръжна цена  1 381.00 (Хиляда триста осемдесет и 

един  лева) . 
       23. Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска 

собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор ПИ  № 72271.567.8 по 

КК и КР на гр.Тервел с площ 2.634 дка (Две хиляди шестстотин тридесет и четири 

кв.м.)  по НТП - Друг вид нива с начална тръжна цена 2 295.00 (Две хиляди двеста 

деветдесет и пет лева) . 

       24. Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска 

собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор ПИ  № 72271.567.9 по 

КК и КР на гр.Тервел с площ 1.621 дка (Хиляда шестстотин двадесет и един кв.м.)  по 

НТП - Друг вид нива с начална тръжна цена  1 413.00 (Хиляда четиристотин и 

тринадесет  лева) . 

           25. Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска 

собственост , представляващ дворно място кв.1, УПИ ІХ по РП на с.Балик с площ от 

930.00(деветстотин и тридесет квадратни метра)с начална тръжна цена  2 073.00 (Две 

хиляди седемдесет и три лева). 
           26. Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска 

собственост , представляващ дворно място кв.1, УПИ Х по РП на с.Балик с площ от 

960(деветстотин и шестдесет квадратни метра) с начална тръжна цена  2 137.00 (Две 

хиляди сто тридесет и седем лева). 

           27. Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска 

собственост , представляващ дворно място кв.1, УПИ VIII  по РП на с.Балик с площ от 

960(деветстотин и шестдесет квадратни метра) с начална тръжна цена  2 137.00 (Две 

хиляди сто тридесет и седем лева). 
          28.За  недвижим имот частна общинска собственост , представляващ дворно 

място кв.3, УПИ ХХІII по РП на с.Зърнево с площ от  945.00( Деветстотин четиридесет 

и пет   квадратни метра) с начална тръжна цена  3 320.00 (Три хиляди триста и 

двадесет  лева) .  
              ІI. Определям депозит за участие в търга в размер на 30 % от началната тръжна 

цена, който се заплаща в брой до 17.00 часа на 03.01.2018 г. в касата на общинска 

администрация гр.Тервел. 

 III. Тръжните книжа се закупуват срещу заплащане на сумата от 15.00 лева 

/Петнадесет лева / без ДДС в брой от  11.12.2017 г. до 15.00 часа на  03.01.2018 г. от 

стая № 109 в община Тервел и по сметка на Община Тервел BG 44 UNKR 9660 3327 

0052 16:UNKRBGSF  при банка –Уникредит Булбанк . 

 IV. Заявления за участие в търга се приемат до 17.00 часа на 03.01.2018 г. в 

деловодството на община Тервел. 

 

 

 


