
 

 
 

 

 

 

 

На основание чл.44 , ал.1,т.1 и  ал. 2   от ЗМСМА, чл.14,ал.1, ал.2,ал.3 и ал. 7 от ЗОС, във 

връзка с чл.15, ал.1 и ал. 2,чл.18,ал.1 и ал.2 и чл.19, ал.1 и ал.2 от Наредбата  за реда за 

придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество в община Тервел и  Решение № 

5-77/30.05.2019 г. на ОбС гр.Тервел  и Заповед № 439/03.07.2019г. на кмета  на Община Тервел,   

                             

 

ОБЯВЯВА 

 

Провеждането на публичен търг с явно наддаване на 06.08.2019 г. от 10.00 ч. в 

Заседателната зала на Община Тервел,гр. Тервел за отдаване под наем на  терени  и обекти 

общинска собственост  за срок от 5 години , както следва: 

 

                                                                                                                                  

І. СВОБОДНИ  ТЕРЕНИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ 

 

№ Имот площ АОС Начална 

наемна 

цена  

1 Петно № 10 в имот с идентификатор 72271.501.1198 по КК  

на гр.Тервел /кв.105, парцел I / 

9,00кв.м. 3208/18.09.2017г  6,93лв. 

2 Петно № 11 в имот с идентификатор 72271.501.1198 по КК  

на гр.Тервел / кв.105, парцел I/ 

6,00 кв.м. 3208/18.09.2017г  4,62лв. 

3 Петно № 12 в имот с идентификатор 72271.501.1198 по КК  

на гр.Тервел / кв.105, парцел I  / 

9,00 кв.м. 3208/18.09.2017г 18,36лв. 

4 Петно № 5 в имот с идентификатор 72271.501.1198 по КК на 

гр.Тервел (кв.105, парцел ІІ)  

16,00 кв.м. 3208/18.09.2017г 48,96лв. 

5 Петно № 9 в имот с идентификатор 72271.501.1198 по КК на 

гр.Тервел (кв.105, парцел ІІ) 

16,00 кв.м. 3208/18.09.2017г 48,96лв. 

6 Петно за поставяне на рекламна табела в поземлен имот с 

идентификатор 72271.501.1198 по КК на  гр.Тервел;  

1,00 кв.м. 3208/18.09.2017г 4.00лв. 

7 Петно № 7  за поставяне на павилион за търговска дейност в 

кв.61, парцел ІV по РП на гр.Тервел;  

20,00 кв.м 3768/05.03.2019г 51,00лв. 

8 Петно № 8 за поставяне на павилион за търговска дейност в 

кв.61, парцел ІV по РП на гр.Тервел;  

20,00 кв.м. 3768/05.03.2019г 51,00лв. 

9 Петно № 9 за поставяне на павилион за търговска дейност в 

кв.61, парцел ІV по РП на гр.Тервел;  

20,00 кв.м 3768/05.03.2019г 51,00лв. 

10 терен  за поставяне на павилион  за търговска дейност в 

кв.11, парцел І по РП с.Каблешково  

20,00кв.м.   106/28.04.2000г 29,70лв. 

11 Терен за поставяне на павилион  за извършване на битови 

услуги  в кв.34, парцел ІХ по РП с.Зърнево  

27,00кв.м.   143/16.06.2000г 12,39лв. 

12 Терен  за поставяне на павилион  за търговска дейност  в 

кв.53, парцел Х по РП с.Орляк  

25,00 кв.м. 137/30.06.2000г 37,13лв. 

 

2.  Трговски  обекти : 
№ Имот площ АОС Начална 

наемна 

цена /без  

ДДС/ 

1 Масивен гараж  находящ се вкв.28,УПИ ХIII-232 по РП 

с.Безмер ; 

53,00кв.м 811/19.04.2004г 36,73лв. 

2 Помещение  /аптека/  находяща се  в имот с идентификатор 

72271.501.930.1 по КК  на гр.Тервел /МЦ Тервел/ ;  

55,00кв.м 3632/01.11.2018г 90,75лв. 

О Б Щ И Н А  Т Е Р В Е Л 
Тервел – 9450, ул.”Св.Св.Кирил и Методий” № 8 , Номератор 05751 / 2070,2075, Факс 2391, e-mail: tervel 2000@ yahoo. com 

 

 
 



3 „Квартален клуб с.Орляк”  нащодящ се на ул.”Осма” 

ЕКАТТЕ 53953 с.Орляк, общ.Тервел  с площ.  

113,00кв.м 3818/18.04.2019г 78,31лв. 

4 Помещение (зъботехническа лаборатория) находяща се  на 

втори етаж в сградата на Стоматология с идентификатор 

72271.501.1198.6 по КК на гр.Тервел  

28,39 кв.м. 3208/18.09.2017г 108,73лв

. 

 

ІІ. Търга ще се проведе на 06.08.2019 г.  от 10.00 часа  в заседателната зала на Община Тервел. 

ІІІ. Депозит за участие в търга в размер на 30% от началната тръжна цена, който се заплаща до 

16.00 ч. на 05.08.2019г. 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”. 

ІV. Тръжните книжа се закупуват срещу заплащане на сумата от 10.00 лв./ Десет  лв. / без ДДС в 

брой  от 12.07.2018г. до 15.00 ч. на 05.08.2019г. в стая  № 102 в  Община Тервел. 

V. Заявления за участие в търга се приемат до 17.00 ч. на 05.08.2019г. в Деловодството на Община 

Тервел. 

VI.Оглед на общинскете терени и обекти за отаване под наем се извършва от 12.07.2019 г. до 

05.08.2019г. от 09.00 до 15.30ч. след закупуване на тръжна дакументация и направена 

предварителна заявка за оглед. 

 

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

тел.057512124 

 

 


