
                             
 
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 10.07.2015 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 недвижим имот –частна 
общинска собственост, представляващ: Дворно място ПИ с идентификатор 
72271.501.2028 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)  
               2. Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска 
собственост, представляващ: Дворно място ПИ с идентификатор 72271.501.2029 по КК 
на гр.Тервел, отредено за индивидуално жилищно строителство с площ от 515.00( 
петстотин и петнадесет  кв.м) с начална тръжна цена 3 170.00( Три хиляди сто и 
седемдесет лева)  
               3.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)  
                4.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска 
собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 72271.501.2039  по КК на 
гр.Тервел с площ 3.420 дка( Три хиляди четиристотин и двадесет  кв. м ) с начална 
тръжна цена  30 187.00( Тридесет хиляди сто осемдесет и седем  лева)   
                 5.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ № 040258  по начина на 
трайно ползване : Друг жилищен терен  по КВС на с.Нова Камена  с  площ от 2.110 дка 
( Две хиляди сто и десет квадратни метра) с начална тръжна цена  2 764.00 ( Две 
хиляди седемстотин шестдесет и четири лева) 
                 6.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ № 040261  по начина на 
трайно ползване : Друг жилищен терен  по КВС на с.Нова Камена  с  площ от 2.085 дка 
( Две хиляди осемдесет и пет квадратни метра) с начална тръжна цена  2 731.00 ( Две 
хиляди седемстотин тридесет и един лева) 
                 7.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ № 040263  по начина на 
трайно ползване : Друг жилищен терен  по КВС на с.Нова Камена  с  площ от 2. 094  
дка ( Две хиляди деветдесет и четири квадратни метра) с начална тръжна цена  
2 743.00 ( Две хиляди седемстотин четиридесет и три лева) 
              8.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот частна общинска 
собственост Масивно жилище ЗП 86.90 кв.м и дворно място  с площ от 820.00 кв.м, 
кв.29, УПИ VI  по РП с. Жегларци с начална тръжна цена    на стойност 9 346.00(Девет 
хиляди триста четиридесет и шест  лева )  
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               9.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска 
собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 72271.501.2133 по КК на 
гр.Тервел с площ 2.751 дка( Две хиляди седемстотин петдесет и един   квадратни 
метра ) с начална  тръжна цена 16 995.00( Шестнадесет хиляди деветстотин 
деветдесет и пет лева)   
              10.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска 
собственост, представляващ: Лозе с площ 0.574 дка(петстотин седемдесет и четири  
кв. м ) ПИ № 030006 по КВС на с.Кочмар  с начална тръжна цена  579.00(  Петстотин  
седемдесет и девет  лева)   
              11.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска 
собственост, представляващ: Лозе с площ 0.490 дка(  четиристотин и деветдесет  кв. 
м ) ПИ № 030041 по КВС на с.Кочмар с начална тръжна цена  494.00 ( Четиристотин  
деветдесет и четири  лева)   
               12.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска 
собственост, представляващ: Лозе с площ 0.495 дка(  Четиристотин деветдесет и пет  
кв. м ) ПИ № 030105 по КВС на с.Кочмар  с начална тръжна цена  
 485.00 ( Четиристотин осемдесет и пет  лева)   
              13.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска 
собственост, представляващ дворно място отредено за жилищно строителство с площ 
от 625.00( Шестстотин двадесет и пет )кв.м, находящ се кв.20, УПИ  III411  по РП на 
с.Орляк.с начална тръжна цена 2 808.00 ( Две хиляди осемстотин и осем  лева ) 
               14.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска 
собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка(петстотин  кв. м ) ПИ № 035119 
по КВС на с.Коларци с начална тръжна цена  527.00( Петстотин  двадесет и седем 
лева)   
               15. Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна 
общинска собственост, представляващ: Дворно място кв.4, УПИ VI, по РП на 
с.Каблешково с площ 930 ( Деветстотин и тридесет  кв.м)  с начална тръжна цена  
2 179.00( Две хиляди сто седемдесет и девет  лева)     
                16. Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна 
общинска собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка(петстотин  кв. м ) ПИ 
№ 035120 по КВС на с.Коларци  с начална тръжна цена  527.00(  Петстотин  двадесет 
и седем лева)   
              17.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска 
собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка(петстотин  кв. м ) ПИ № 035121 
по КВС на с.Коларци с начална тръжна цена  529.00(  Петстотин  двадесет и девет 
лева)   
              18.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска 
собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка(петстотин  кв. м ) ПИ № 035122 
по КВС на с.Коларци  с начална тръжна цена  529.00(  Петстотин  двадесет и девет 
лева)   
             19.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска 
собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка(петстотин  кв. м ) ПИ № 035123 
по КВС на с.Коларци с начална тръжна цена  527.00(  Петстотин  двадесет и седем 
лева)   
            20.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска 
собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка(петстотин  кв. м ) ПИ № 035124  
по КВС на с.Коларци с начална тръжна цена  527.00(  Петстотин  двадесет и седем 
лева)   



             21.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска 
собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка(петстотин  кв. м ) ПИ № 035125 
по КВС на с.Коларци с начална тръжна цена  527.00(  Петстотин  двадесет и седем 
лева)   
            22.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска 
собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка(петстотин  кв. м ) ПИ № 035128 
по КВС на с.Коларци с начална тръжна цена 527.00(  Петстотин  двадесет и седем 
лева)   
                  
             23.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска 
собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка(петстотин  кв. м ) ПИ № 035136 
по КВС на с.Коларци с начална тръжна цена  527.00(  Петстотин  двадесет и седем 
лева)   
             24.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска 
собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка(петстотин  кв. м ) ПИ № 035139 
по КВС на с.Коларци с начална тръжна цена  527.00(  Петстотин  двадесет и седем 
лева)   
            2 5Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска 
собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка(петстотин  кв. м ) ПИ № 035143 
по КВС на с.Коларци с начална тръжна цена  527.00(  Петстотин  двадесет и седем 
лева)   
            26.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска 
собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка(петстотин  кв. м ) ПИ № 035145 
по КВС на с.Коларци с начална тръжна цена  527.00(  Петстотин  двадесет и седем 
лева)   
            27.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска 
собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка(петстотин  кв. м ) ПИ № 035146 
по КВС на с.Коларци с начална тръжна цена  527.00(  Петстотин  двадесет и седем 
лева)   
             28.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска 
собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка(петстотин  кв. м ) ПИ № 035148 
по КВС на с.Коларци с начална тръжна цена 529.00(  Петстотин  двадесет и девет 
лева)   
             29.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска 
собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка(петстотин  кв. м ) ПИ № 035149 
по КВС на с.Коларци  с начална тръжна цена  529.00(  Петстотин  двадесет и девет 
лева)   
              30.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска 
собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка(петстотин  кв. м ) ПИ № 035151по 
КВС на с.Коларци  с начална тръжна цена  527.00(  Петстотин  двадесет и седем лева)   
              31.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска 
собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка(петстотин  кв. м ) ПИ № 035152 
по КВС на с.Коларци с начална тръжна цена  527.00(  Петстотин  двадесет и седем 
лева)   
               32.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска 
собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка(петстотин  кв. м ) ПИ № 035154 
по КВС на с.Коларци с начална тръжна цена  527.00(  Петстотин  двадесет и седем 
лева)   
    



 ІІ.  Определям депозит за участие в търга в размер на 30 % от началната тръжна 
цена, който се заплаща в брой до 16.00 часа на 09.07.2015 г. в касата на общинска 
администрация гр.Тервел  или се внася по набирателната сметка на Община Тервел 
    BG 44 UNCR 9660 3327 0052 16; BIG : UNKCBGSF при банка УНИ КРЕДИТ 
БУЛБАНК. 
. VІ. Тръжните книжа се закупуват срещу заплащане на сумата от 15.00 лева 
/Петнадесет лева / без ДДС в брой от  22.06.2015 г. до 15.00 часа на  09.07.2015 г. от 
стая № 109 в община Тервел. 
 VІІ. Заявления за участие в търга се приемат до 17.00 часа на 9.07.2015 г. в 
деловодството на община Тервел. 
 
 
 


