
 
 

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 07.11.2014 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: 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)   
          2.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)   
          3.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)   
         4.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)   
          5.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)   
          6.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)   
          7.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)   
           8.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)   
                  
             9.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 
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по КВС на с.Коларци с начална тръжна цена  527.00(  Петстотин  двадесет и седем 
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 ) ПИ № 035139 
по КВС на с.Коларци с начална тръжна цена  527.00(  Петстотин  двадесет и седем 
лева)   
           11.Да 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)   
           12.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)   
            13.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)   
             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 № 035148 
по КВС на с.Коларци с начална тръжна цена 529.00(  Петстотин  двадесет и девет 
лева)   
             15.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)   
              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 № 035151по 
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 № 035152 
по КВС на с.Коларци с начална тръжна цена  527.00(  Петстотин  двадесет и седем 
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 № 035154 
по КВС на с.Коларци с начална тръжна цена  527.00(  Петстотин  двадесет и седем 
лева)   
               19.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска 
собственост, представляващ: Друг жилищен терен  с площ 4.079 дка(четири хиляди 
седемдесет и девет петстотин  кв. м ) ПИ № 050020 по КВС с.Орляк   с начална 
тръжна цена 8 342.00(  Осем хиляди триста четиридесет и два лева) 
               20.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска 
собственост, представляващ: Друг жилищен терен  с площ 2.900 дка(две  хиляди и 
деветстотин  кв. м ) ПИ № 050528 по КВС с.Орляк с начална тръжна цена 5 916.00(  
Пет хиляди  деветстотин и шестнадесет  лева)   
              21.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска 
собственост, представляващ: Друг жилищен терен  с площ 1.299 дка( хиляда двеста 
деветдесет и девет  кв. м ) ПИ № 025083 по КВС с.Ангеларий  с начална тръжна цена  
1 745.00(  Хиляда седемстотин четиридесет и пет  лева)   



              22.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска 
собственост, представляващ: Друг жилищен терен  с площ 1.200 дка( хиляда  и двеста 
кв. м ) ПИ № 025085 по КВС с.Ангеларий  с начална тръжна цена 1 612.00(  Хиляда 
шестстотин и дванадесет  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 № 032102 
по КВС на с.Зърнево с начална тръжна цена  584.00(  Петстотин  осемдесет и четири  
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 
№ 032108 по КВС на с.Зърнево  с начална тръжна цена  584.00(  Петстотин  осемдесет 
и четири  лева)   
                 25.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна 
общинска собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка(петстотин  кв. м ) ПИ 
№ 032109 по КВС на с.Зърнево с начална тръжна цена  584.00(  Петстотин  осемдесет 
и четири  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 
№ 032111 по КВС на с.Зърнево с начална тръжна цена 584.00(  Петстотин  осемдесет и 
четири  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 
№ 032114 по КВС на с.Зърнево  с начална тръжна цена  584.00(  Петстотин  осемдесет 
и четири  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 № 032115 
по КВС на с.Зърнево с начална тръжна цена  584.00(  Петстотин  осемдесет и четири  
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 
№ 032116 по КВС на с.Зърнево  с начална тръжна цена  584.00(  Петстотин  осемдесет 
и четири  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 
№ 032119 по КВС на с.Зърнево с начална тръжна цена  584.00(  Петстотин  осемдесет 
и четири  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 
№ 032121 по КВС на с.Зърнево  с начална тръжна цена  584.00(  Петстотин  осемдесет 
и четири  лева)   
               32..Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна 
общинска собственост, представляващ: Лозе с площ 1.000 дка(хиляда  кв. м ) ПИ № 
032123 по КВС на с.Зърнево с начална тръжна цена  1 168.00(  Хиляда сто шестдесет и 
осем лева)   
               33.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска 
собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка( петстотин  кв. м ) ПИ № 032126 
по КВС на с.Зърнево с начална тръжна цена   584.00(  Петстотин  осемдесет и четири  
лева)   
                34.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна 
общинска собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка( петстотин  кв. м ) ПИ 



№ 032127 по КВС на с.Зърнево с начална тръжна цена   584.00(  Петстотин  осемдесет 
и четири  лева)   
                35.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна 
общинска собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка( петстотин  кв. м ) ПИ 
№ 032130 по КВС на с.Зърнево  с начална тръжна цена  584.00(  Петстотин  осемдесет 
и четири  лева)   
                36.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна 
общинска собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка( петстотин  кв. м ) ПИ 
№ 032135 по КВС на с.Зърнево  с начална тръжна цена   584.00(  Петстотин  осемдесет 
и четири  лева)   
                37.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна 
общинска собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка( петстотин  кв. м ) ПИ 
№ 032138 по КВС на с.Зърнево с начална тръжна цена  584.00(  Петстотин  осемдесет 
и четири  лева)   
               38..Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна 
общинска собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка( петстотин  кв. м ) ПИ 
№ 032139 по КВС на с.Зърнево с начална тръжна цена    584.00(  Петстотин  осемдесет 
и четири  лева)   
               39.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска 
собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка( петстотин  кв. м ) ПИ № 032140 
по КВС на с.Зърнево с начална тръжна цена   584.00(  Петстотин  осемдесет и четири  
лева)   
               40.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска 
собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка( петстотин  кв. м ) ПИ № 032156 
по КВС на с.Зърнево с начална тръжна цена   584.00(  Петстотин  осемдесет и четири  
лева)   
               41.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска 
собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка( петстотин  кв. м ) ПИ № 032161 
по КВС на с.Зърнево с начална тръжна цена   584.00(  Петстотин  осемдесет и четири  
лева)   
                42.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна 
общинска собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка( петстотин  кв. м ) ПИ 
№ 032163 по КВС на с.Зърнево с начална тръжна цена   584.00(  Петстотин  осемдесет 
и четири  лева)   
                43.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна 
общинска собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка( петстотин  кв. м ) ПИ 
№ 032164 по КВС на с.Зърнево с начална тръжна цена   584.00(  Петстотин  осемдесет 
и четири  лева)   
               44.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска 
собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка( петстотин  кв. м ) ПИ № 032165 
по КВС на с.Зърнево с начална тръжна цена   584.00(  Петстотин  осемдесет и четири  
лева)   
                45.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна 
общинска собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка( петстотин  кв. м ) ПИ 
№ 032168 по КВС на с.Зърнево   с начална тръжна цена   584.00(  Петстотин  
осемдесет и четири  лева)   
               46.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска 
собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка( петстотин  кв. м ) ПИ № 032169 
по КВС на с.Зърнево   с начална тръжна цена  584.00(  Петстотин  осемдесет и четири  
лева)   



               47.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска 
собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка( петстотин  кв. м ) ПИ № 032170 
по КВС на с.Зърнево  с начална тръжна цена  584.00(  Петстотин  осемдесет и четири  
лева)   
                48.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна 
общинска собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка( петстотин  кв. м ) ПИ 
№ 032181 по КВС на с.Зърнево  с начална тръжна цена  584.00(  Петстотин  осемдесет 
и четири  лева)  . 
               49.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска 
собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка( петстотин  кв. м ) ПИ № 032183 
по КВС на с.Зърнево  с начална тръжна цена  584.00(  Петстотин  осемдесет и четири  
лева)   
                50.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна 
общинска собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка( петстотин  кв. м ) ПИ 
№ 032184 по КВС на с.Зърнево с начална тръжна цена  584.00(  Петстотин  осемдесет 
и четири  лева)   
                51.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна 
общинска собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка( петстотин  кв. м ) ПИ 
№ 032185 по КВС на с.Зърнево   с начална тръжна цена  584.00(  Петстотин  осемдесет 
и четири  лева)   
                52.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна 
общинска собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка( петстотин  кв. м ) ПИ 
№ 032187 по КВС на с.Зърнево с начална тръжна цена  584.00(  Петстотин  осемдесет 
и четири  лева)   
                 53.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна 
общинска собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка( петстотин  кв. м ) ПИ 
№ 032188 по КВС на с.Зърнево  с начална тръжна цена  584.00(  Петстотин  осемдесет 
и четири  лева)   
               54.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска 
собственост, представляващ: Лозе с площ 0.501 дка( петстотин и един  кв. м ) ПИ № 
032189 по КВС на с.Зърнево   с начална тръжна цена  585.00(  Петстотин  осемдесет и 
пет  лева)   
              55.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска 
собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка( петстотин и един   кв. м ) ПИ № 
032192 по КВС на с.Зърнево  с начална тръжна цена  584.00(  Петстотин  осемдесет и 
четири  лева)   
              56.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска 
собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка( петстотин  кв. м ) ПИ № 032193 
по КВС на с.Зърнево с начална тръжна цена  584.00(  Петстотин  осемдесет и четири  
лева)   
               57.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска 
собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка( петстотин  кв. м ) ПИ № 032195 
по КВС на с.Зърнево  с начална тръжна цена  584.00(  Петстотин  осемдесет и четири  
лева)   
               58.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска 
собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка( петстотин  кв. м ) ПИ № 032196 
по КВС на с.Зърнево  с начална тръжна цена  584.00(  Петстотин  осемдесет и четири  
лева)   
               59.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска 
собственост, представляващ: Лозе с площ 8.277 дка ( Осем хиляди двеста седемдесет 



и седем  кв. м ) ПИ № 032203 по КВС на с.Зърнево  с начална тръжна цена  9 808.00(  
Девет хиляди осемстотин и осем лева)   
                60.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна 
общинска собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка( петстотин  кв. м ) ПИ 
№ 032206 по КВС на с.Зърнево с начална тръжна цена  584.00(  Петстотин  осемдесет 
и четири  лева)   
               61.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска 
собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка( петстотин  кв. м ) ПИ № 032208 
по КВС на с.Зърнево с начална тръжна цена  584.00(  Петстотин  осемдесет и четири  
лева)   
               62.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска 
собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка( петстотин  кв. м ) ПИ № 032210 
по КВС на с.Зърнево с начална тръжна цена 584.00(  Петстотин  осемдесет и четири  
лева)   
               63.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска 
собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка( петстотин  кв. м ) ПИ № 032214 
по КВС на с.Зърнево с начална тръжна цена  584.00(  Петстотин  осемдесет и четири  
лева)   
               64.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска 
собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка( петстотин  кв. м ) ПИ № 032216 
по КВС на с.Зърнево с начална тръжна цена  584.00(  Петстотин  осемдесет и четири  
лева)   
              65.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска 
собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка( петстотин  кв. м ) ПИ № 032217 
по КВС на с.Зърнево с начална тръжна цена  584.00(  Петстотин  осемдесет и четири  
лева)   
               66.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска 
собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка( петстотин  кв. м ) ПИ № 032220 
по КВС на с.Зърнево с начална тръжна цена  584.00(  Петстотин  осемдесет и четири  
лева)   
               67.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска 
собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка( петстотин  кв. м ) ПИ № 032219 
по КВС на с.Зърнево с начална тръжна цена 584.00(  Петстотин  осемдесет и четири  
лева)   
              68.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска 
собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка( петстотин  кв. м ) ПИ № 032224 
по КВС на с.Зърнево с начална тръжна цена 584.00(  Петстотин  осемдесет и четири  
лева)   
              69..Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска 
собственост, представляващ: Лозе с площ 0.500 дка( петстотин  кв. м ) ПИ № 032225 
по КВС на с.Зърнево с начална тръжна цена  584.00(  Петстотин  осемдесет и четири  
лева)   
             70.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска 
собственост, представляващ: Лозе с площ 0.991 дка( деветстотин деветдесет и един   
кв. м ) ПИ № 032226 по КВС на с.Зърнево с начална тръжна цена   1157.00 (  Хиляда 
сто петдесет и седем лева )   
             71..Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска 
собственост, представляващ: Лозе с площ 7.379 дка( седем хиляди триста седемдесет 
и девет   кв. м ) ПИ № 032227  по КВС на с.Зърнево с начална тръжна цена  8 744.00(  
осем хиляди седемстотин четиридесет и четири лева )   



             72.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване  недвижим имот – частна 
общинска   собственост , представляващ   Друг  жилищен  терен  с  площ от 1.500 дка ( 
хиляда и петстотин кв.м ), ПИ № 042066 по КВС на с.Зърнево с начална тръжна 
цена   2 900.00(  две хиляди и деветстотин лева )   
               73.Да се продаде чрез  търг с явно наддаване  недвижим имот – частна 
общинска  собственост ,  представляващ : Друг жилищен терен с площ  от  1.000 дка   ( 
хиляда кв.м ),  ПИ  №  042067 по  КВС на с.Зърнево с начална тръжна цена  1 933.00   ( 
Хиляда деветстотин тридесет и три  лева )   
               74.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска 
собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 72271.66.25 по КК на 
гр.Тервел с площ 2.227 дка( Две хиляди двеста двадесет и седем  кв. м )с начална 
тръжна цена  2 633.00(Две хиляди шестстотин тридесет и три   лева)   
             75.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска 
собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 72271.66.26 по КК на 
гр.Тервел с площ 1.702 дка( Хиляда седемстотин и два кв. м ) с начална тръжна 
цена  2 012.00(Две хиляди и дванадесет  лева)   
             76.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска 
собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 72271.66.27 по КК на 
гр.Тервел с площ 1.939 дка ( хиляда деветстотин тридесет и девет кв.м) с начална 
тръжна цена  2 293.00(Две хиляди двеста деветдесет и три  лева)   
               77.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска 
собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 72271.66.30 по КК на 
гр.Тервел с площ 1.582дка ( хиляда петстотин осемдесет и два кв.м)  с начална 
тръжна цена  1 871.00( Хиляда осемстотин  седемдесет и един  лева)   
               78..Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна 
общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 72271.66.31 по 
КК на гр.Тервел с площ 0.740 дка ( Седемстотин и четиридесет  кв.м) с начална 
тръжна цена 875.00( Осемстотин седемдесет и пет  лева)   
                79.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна 
общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 72271.66.32 по 
КК на гр.Тервел с площ 1.268 дка (Хиляда двеста шестдесет и осем кв.м) с начална 
тръжна цена  1 499.00( Хиляда четиристотин деветдесет и девет  лева)     
                 80.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна 
общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 72271.68.64 по 
КК на гр.Тервел с площ 0.911 дка (Хиляда двеста шестдесет и осем кв.м)  с начална 
тръжна цена  1 077.00( Хиляда седемдесет и седем  лева)     
                 81.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна 
общинска собственост, представляващ: Друг вид нива с идентификатор 72271.561.1 по 
КК на гр.Тервел с площ 2.000 дка ( Две хиляди  кв.м)  1 573.00( Хиляда петстотин 
седемдесет и три  лева)     
                 82.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна 
общинска собственост, представляващ: Друг вид нива с идентификатор 72271.561.2 по 
КК на гр.Тервел с площ 2.000 дка ( Две хиляди  кв.м)  с начална тръжна цена 1 573.00( 
Хиляда петстотин седемдесет и три  лева)     
                83.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна 
общинска собственост, представляващ: Дворно място кв.14, УПИ II, по РП на 
с.Главанци  с площ 740 ( Седемстотин и четиридесет   кв.м) с начална тръжна цена   1 
573.00( Хиляда петстотин седемдесет и три  лева)     
                84..Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна 
общинска собственост, представляващ: Дворно място кв.14, УПИ III, по РП на 



с.Главанци  с площ 875 ( Осемстотин седемдесет и пет   кв.м)    с начална тръжна цена 
1 953.00( Хиляда деветстотин петдесет и три  лева)     
                85.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна 
общинска собственост, представляващ: Дворно място кв.14, УПИ IV, по РП на 
с.Главанци  с площ 945 ( Деветстотин четиридесет и пет   кв.м)  с начална тръжна 
цена  2 093.00( Две хиляди деветдесет и три  лева)     
              86. Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот –частна общинска  
собственост,  представляващ:  Дворно  място  ПИ  7 2271.501.2116 по КК на гр.Тервел, 
отредено  за  индивидуално  жилищно  строителство  с  площ  от  420.00 ( 
четиристотин и двадесет  кв.м)с начална тръжна цена  2 638.00( две хиляди 
шестстотин тридесет и осем лева)  
              ІI. Определям депозит за участие в търга в размер на 30 % от началната тръжна 
цена, който се заплаща в брой до 12.00 часа на 28.08.2014 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  22.10.2014 г. до 12.00 часа на  06.11.2014 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 15.00 часа на 06.11.2014 г. в 
деловодството на община Тервел. 
 
 


