
                
 
 
                      
                                    З А П О В Е Д 
                                           № 710 
                                    30.12.2020  год.    
 
                  На основание чл.35, ал.6 от ЗОС, чл.75 от Наредбата за реда за придобиване ,  

управление и разпореждане с общинско имущество и Протокол № 1 от 21.12.2020 год. 

на комисията назначена със заповед № 698 от 18.12.2020 год. на Кмета на Община 

Тервел 

 

                                   О П Р Е Д Е Л Я М: 
 

 

            За купувач ЕТ“СИСФРУКТ–САЛИ САЛИ“ от  гр.Добрич,   представлявано 

от Сали Иса Сали , видно от удостоверение № 20161220132649 от 20.12.2016 год. на 

Агенция по вписванията гр.Добрич , чрез пълномощника си Ибрям Мустафа Сполу  от 

с.Зърнево, общ.Тервел,ул.“ Първа“ № 17 съгласно пълномощно заверено от нотариус 

Румен Дапков на 15.08.2012 год. относно ПИ 31396.34.28 по КККР на с.Зърнево по 

начин на трайно ползване:Лозе с площ от 481 кв.м(Четиристотин осемдесет и един  

квадратни метра)с начална тръжна цена  802.00( Осемстотин и два лева),   

 

       Купувача следва да внесе за ПИ по НТП - Лозе   сумата от 802.00 ( Осемстотин и 

два  лева ), по сметка на Община Тервел BG 42 UNCR 9660 8497 5268 14 банков код 

44 56 00 при УНИКРЕДИТ БУЛБАНК клон ВАРНА офис ТЕРВЕЛ. 

 

        Купувачът дължи 2.6 % данък  в размер на  20.85 (Двадесет  лева осемдесет и пет  

стотинки ) IBAN : BG 42 UNCR 9660 8497 5268 14 UNCRBGSF , код 44 25 00 при 

Уникредит Булбанк , клон Варна офис Тервел съгласно чл.35, ал. 2 от Наредбата за 

определяне на размера на местните данъци на територията на Община Тервел . 

 

          На основание чл. 35, ал.2 от Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на  Община Тервел,  купувачът дължи 

режийни разноски в размер на 2 % на стойност 16.04 (шестнадесет лева  и четири 

стотинки )  да се внесат по сметка   IBAN : BG 42 UNCR 96 60 84 9752 6814 

UNCRBGSF , код 44 80 07 при Уникредит Булбанк ,клон Варна офис Тервел.   

 

        Съгласно чл.56 , ал.2 от НРПУРОИ в Община Тервел, стойността на разхода 

аправен за изготвяне на пазарна оценка на имота в размер на 60.00(Шестдесет лева ) да 

се възстанови от купувача по сметка BG 69 UNCR 9660 3127 00 5219 UNCRBGSF при 

Уникредит Булбанк клон Варна, офис Тервел. 

 

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ -  ГРАД   ТЕРВЕЛ 
Тервел-9450,ул.”Св.СВ.Кирил и Методи”№ 8, Номератор 05751/2070,2075 , факс 2391,е-mail:tervel2000@yahoo.com 



        Заповедта се издава в 7(седем) дневен срок от датата на провеждане на търга и се 

обявява на интернет страницата на община Тервел. 

         

       След като заповедта за обябяване на купувача  влезе в сила на същата  се връчва на 

купувача по реда на АПК. 

 

       Сумите по настоящата заповед да се внесат  от купувача в 14 дневен срок от датата 

на връчване на заповедта. 

 

         Собствеността на имота  ще премине върху купувача след заплащане на 

продажната цена и сключване на договора за покупко-продажба . 

 

         Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на купувача, Директор 

Дирекция “ОС и ТСУ” , директор дирекция “ФМП ” и деловодството за сведение . .  

 

 

 

 

 

ГК                                                              КМЕТ НА ОБЩИНА : 

                                                                                               ( инж.С.СИМЕОНОВ ) 

 

 

 

 

 

 

 

СЪГЛАСУВАЛИ: 

     

  

          Зам.кмет на Община Тервел:.………………………… 

                                                                (  Д.Илиева ) 

        

            Директор дирекция“ФМП“:………………………… 

                                                                   ( М.Пенева  ) 

  

            Директор дирекция“ОСТСУ“:………………………… 

                                                                      ( Г.Русенов  ) 

        

 

 

 

 

 

Съгласувал юрист:…………………… 

                               (Здравка Иванова)            

 

 

 



 

 

 

                
 
                      
                                    З А П О В Е Д 
                                           № 711 
                                    30.12.2020  год.    
 
                  На основание чл.35, ал.6 от ЗОС, чл.75 от Наредбата за реда за придобиване ,  

управление и разпореждане с общинско имущество и Протокол № 1 от 21.12.2020 год. 

на комисията назначена със заповед № 698 от 18.12.2020 год. на Кмета на Община 

Тервел 

 

                                   О П Р Е Д Е Л Я М: 
 

 

            За купувач ЕТ“ СИСФРУКТ – САЛИ САЛИ“ от  гр.Добрич,   представлявано 

от Сали Иса Сали , видно от удостоверение № 20161220132649 от 20.12.2016 год. на 

Агенция по вписванията гр.Добрич , чрез пълномощника си Ибрям Мустафа Сполу  от 

с.Зърнево,общ.Тервел, ул.“ Първа“ № 17 съгласно пълномощно заверено от нотариус 

Румен Дапков на 15.08.2012 год. относно ПИ 31396.34.29 по КККР на с.Зърнево по 

начин на трайно ползване:Лозе с площ от 500 кв.м(Петстотин  квадратни метра)с 

начална тръжна цена  834.00( Осемстотин тридесет и четири лева),   

 

       Купувача следва да внесе за ПИ по НТП - Лозе   сумата от 834.00( Осемстотин 

тридесет и четири лева), по сметка на Община Тервел BG 42 UNCR 9660 8497 5268 

14 банков код 44 56 00 при УНИКРЕДИТ БУЛБАНК клон ВАРНА офис ТЕРВЕЛ. 

 

        Купувачът дължи 2.6 % данък  в размер на  21.68 (Двадесет и един лева 

шестдесет и осем стотинки ) IBAN : BG 42 UNCR 9660 8497 5268 14 UNCRBGSF , 

код 44 25 00 при Уникредит Булбанк , клон Варна офис Тервел съгласно чл.35, ал. 2 от 

Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на Община 

Тервел . 

 

          На основание чл. 35, ал.2 от Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на  Община Тервел,  купувачът дължи 

режийни разноски в размер на 2 % на стойност 16.68 (Шестнадесет лева  и шесдесет и 

осем стотинки )  да се внесат по сметка   IBAN : BG 42 UNCR 96 60 84 9752 6814 

UNCRBGSF , код 44 80 07 при Уникредит Булбанк ,клон Варна офис Тервел.   

 

        Съгласно чл.56 , ал.2 от НРПУРОИ в Община Тервел, стойността на разхода 

аправен за изготвяне на пазарна оценка на имота в размер на 60.00(Шестдесет лева ) да 

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ -  ГРАД   ТЕРВЕЛ 
Тервел-9450,ул.”Св.СВ.Кирил и Методи”№ 8, Номератор 05751/2070,2075 , факс 2391,е-mail:tervel2000@yahoo.com 



се възстанови от купувача по сметка BG 69 UNCR 9660 3127 00 5219 UNCRBGSF при 

Уникредит Булбанк клон Варна, офис Тервел. 

 

        Заповедта се издава в 7(седем) дневен срок от датата на провеждане на търга и се 

обявява на интернет страницата на община Тервел. 

         

       След като заповедта за обябяване на купувача  влезе в сила на същата  се връчва на 

купувача по реда на АПК. 

 

       Сумите по настоящата заповед да се внесат  от купувача в 14 дневен срок от датата 

на връчване на заповедта. 

 

         Собствеността на имота  ще премине върху купувача след заплащане на 

продажната цена и сключване на договора за покупко-продажба . 

 

         Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на купувача, Директор 

Дирекция “ОС и ТСУ” , директор дирекция “ФМП ” и деловодството за сведение . .  

 

 

 

 

 

ГК                                                              КМЕТ НА ОБЩИНА : 

                                                                                               ( инж.С.СИМЕОНОВ ) 

 

 

 

 

 

 

СЪГЛАСУВАЛИ: 

     

  

          Зам.кмет на Община Тервел:.………………………… 

                                                                (  Д.Илиева ) 

        

            Директор дирекция“ФМП“:………………………… 

                                                                   ( М.Пенева  ) 

  

            Директор дирекция“ОСТСУ“:………………………… 

                                                                      ( Г.Русенов  ) 

        

 

 

 

 

 

Съгласувал юрист:…………………… 

                               (Здравка Иванова)            

 



 

                
 
 
                      
                                    З А П О В Е Д 
                                           № 712 
                                    30.12.2020  год.    
 
                  На основание чл.35, ал.6 от ЗОС, чл.75 от Наредбата за реда за придобиване ,  

управление и разпореждане с общинско имущество и Протокол № 1 от 21.12.2020 год. 

на комисията назначена със заповед № 698 от 18.12.2020 год. на Кмета на Община 

Тервел 

 

                                   О П Р Е Д Е Л Я М: 
 

 

            За купувач ЕТ“ СИСФРУКТ – САЛИ САЛИ“ от  гр.Добрич,   представлявано 

от Сали Иса Сали , видно от удостоверение № 20161220132649 от 20.12.2016 год. на 

Агенция по вписванията гр.Добрич , чрез пълномощника си Ибрям Мустафа Сполу  от 

с.Зърнево, общ.Тервел, ул.“ Първа“ № 17 съгласно пълномощно заверено от нотариус 

Румен Дапков на 15.08.2012 год. относно ПИ 31396.34.31 по КККР на с.Зърнево по 

начин на трайно ползване:Лозе с площ от 501 кв.м(Петстотин и един квадратни 

метра)с начална тръжна цена  836.00( Осемстотин тридесет и шест лева),   

 

       Купувача следва да внесе за ПИ по НТП - Лозе   сумата от 836.00( Осемстотин 

тридесет и шест лева), по сметка на Община Тервел BG 42 UNCR 9660 8497 5268 14 

банков код 44 56 00 при УНИКРЕДИТ БУЛБАНК клон ВАРНА офис ТЕРВЕЛ. 

 

        Купувачът дължи 2.6 % данък  в размер на  21.74 (Двадесет и един лева 

седемдесет и четири стотинки ) IBAN : BG 42 UNCR 9660 8497 5268 14 UNCRBGSF 

, код 44 25 00 при Уникредит Булбанк , клон Варна офис Тервел съгласно чл.35, ал. 2 от 

Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на Община 

Тервел . 

 

          На основание чл. 35, ал.2 от Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на  Община Тервел,  купувачът дължи 

режийни разноски в размер на 2 % на стойност 16.72 (Шестнадесет лева   седемдесет 

и две стотинки )  да се внесат по сметка   IBAN : BG 42 UNCR 96 60 84 9752 6814 

UNCRBGSF , код 44 80 07 при Уникредит Булбанк ,клон Варна офис Тервел.   

 

        Съгласно чл.56 , ал.2 от НРПУРОИ в Община Тервел, стойността на разхода 

аправен за изготвяне на пазарна оценка на имота в размер на 60.00(Шестдесет лева ) да 

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ -  ГРАД   ТЕРВЕЛ 
Тервел-9450,ул.”Св.СВ.Кирил и Методи”№ 8, Номератор 05751/2070,2075 , факс 2391,е-mail:tervel2000@yahoo.com 



се възстанови от купувача по сметка BG 69 UNCR 9660 3127 00 5219 UNCRBGSF при 

Уникредит Булбанк клон Варна, офис Тервел. 

 

                 Заповедта се издава в 7(седем) дневен срок от датата на провеждане на търга 

и се обявява на интернет страницата на община Тервел. 

         

       След като заповедта за обябяване на купувача  влезе в сила на същата  се връчва на 

купувача по реда на АПК. 

 

       Сумите по настоящата заповед да се внесат  от купувача в 14 дневен срок от датата 

на връчване на заповедта. 

 

         Собствеността на имота  ще премине върху купувача след заплащане на 

продажната цена и сключване на договора за покупко-продажба . 

 

         Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на купувача, Директор 

Дирекция “ОС и ТСУ” , директор дирекция “ФМП ” и деловодството за сведение . .  

 

 

 

 

 

ГК                                                              КМЕТ НА ОБЩИНА : 

                                                                                               ( инж.С.СИМЕОНОВ ) 

 

 

 

 

 

 

СЪГЛАСУВАЛИ: 

     

  

          Зам.кмет на Община Тервел:.………………………… 

                                                                (  Д.Илиева ) 

        

            Директор дирекция“ФМП“:………………………… 

                                                                   ( М.Пенева  ) 

  

            Директор дирекция“ОСТСУ“:………………………… 

                                                                      ( Г.Русенов  ) 

        

 

 

 

 

 

Съгласувал юрист:…………………… 

                               (Здравка Иванова)            

 



                
 
 
                      
                                    З А П О В Е Д 
                                           № 713 
                                    30.12.2020  год.    
 
                  На основание чл.35, ал.6 от ЗОС, чл.75 от Наредбата за реда за придобиване ,  

управление и разпореждане с общинско имущество и Протокол № 1 от 21.12.2020 год. 

на комисията назначена със заповед № 698 от 18.12.2020 год. на Кмета на Община 

Тервел 

 

                                   О П Р Е Д Е Л Я М: 
 

 

            За купувач ЕТ“ СИСФРУКТ – САЛИ САЛИ“ от  гр.Добрич,   представлявано 

от Сали Иса Сали , видно от удостоверение № 20161220132649 от 20.12.2016 год. на 

Агенция по вписванията гр.Добрич , чрез пълномощника си Ибрям Мустафа Сполу  от 

с.Зърнево,общ.Тервел, ул.“ Първа“ № 17 съгласно пълномощно заверено от нотариус 

Румен Дапков на 15.08.2012 год. относно ПИ 31396.34.51 по КККР на с.Зърнево по 

начин на трайно ползване:Лозе с площ от 500 кв.м(Петстотин квадратни метра)с 

начална тръжна цена  834.00( Осемстотин тридесет и четири лева),   

 

       Купувача следва да внесе за ПИ по НТП - Лозе   сумата от 834.00( Осемстотин 

тридесет и четири лева), по сметка на Община Тервел BG 42 UNCR 9660 8497 5268 

14 банков код 44 56 00 при УНИКРЕДИТ БУЛБАНК клон ВАРНА офис ТЕРВЕЛ. 

 

        Купувачът дължи 2.6 % данък  в размер на  21.68 (Двадесет и един лева 

шестдесет и осем стотинки ) IBAN : BG 42 UNCR 9660 8497 5268 14 UNCRBGSF , 

код 44 25 00 при Уникредит Булбанк , клон Варна офис Тервел съгласно чл.35, ал. 2 от 

Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на Община 

Тервел . 

 

          На основание чл. 35, ал.2 от Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на  Община Тервел,  купувачът дължи 

режийни разноски в размер на 2 % на стойност 16.68 (Шестнадесет лева   шестдесет и 

осем стотинки )  да се внесат по сметка   IBAN : BG 42 UNCR 96 60 84 9752 6814 

UNCRBGSF , код 44 80 07 при Уникредит Булбанк ,клон Варна офис Тервел.   

 

        Съгласно чл.56 , ал.2 от НРПУРОИ в Община Тервел, стойността на разхода 

аправен за изготвяне на пазарна оценка на имота в размер на 60.00(Шестдесет лева ) да 

се възстанови от купувача по сметка BG 69 UNCR 9660 3127 00 5219 UNCRBGSF при 

Уникредит Булбанк клон Варна, офис Тервел. 

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ -  ГРАД   ТЕРВЕЛ 
Тервел-9450,ул.”Св.СВ.Кирил и Методи”№ 8, Номератор 05751/2070,2075 , факс 2391,е-mail:tervel2000@yahoo.com 



 

        Заповедта се издава в 7(седем) дневен срок от датата на провеждане на търга и се 

обявява на интернет страницата на община Тервел. 

         

       След като заповедта за обябяване на купувача  влезе в сила на същата  се връчва на 

купувача по реда на АПК. 

 

       Сумите по настоящата заповед да се внесат  от купувача в 14 дневен срок от датата 

на връчване на заповедта. 

 

         Собствеността на имота  ще премине върху купувача след заплащане на 

продажната цена и сключване на договора за покупко-продажба . 

 

         Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на купувача, Директор 

Дирекция “ОС и ТСУ” , директор дирекция “ФМП ” и деловодството за сведение . .  

 

 

 

 

 

ГК                                                              КМЕТ НА ОБЩИНА : 

                                                                                               ( инж.С.СИМЕОНОВ ) 

 

 

 

 

 

 

СЪГЛАСУВАЛИ: 

     

  

          Зам.кмет на Община Тервел:.………………………… 

                                                                (  Д.Илиева ) 

        

            Директор дирекция“ФМП“:………………………… 

                                                                   ( М.Пенева  ) 

  

            Директор дирекция“ОСТСУ“:………………………… 

                                                                      ( Г.Русенов  ) 

        

 

 

 

 

 

Съгласувал юрист:…………………… 

                               (Здравка Иванова)            

 

 

 



                
 
                      
                                    З А П О В Е Д 
                                           № 714 
                                    30.12.2020  год.    
 
                  На основание чл.35, ал.6 от ЗОС, чл.75 от Наредбата за реда за придобиване ,  

управление и разпореждане с общинско имущество и Протокол № 1 от 21.12.2020 год. 

на комисията назначена със заповед № 698 от 18.12.2020 год. на Кмета на Община 

Тервел 

 

                                   О П Р Е Д Е Л Я М: 
 

 

            За купувач ЕТ“ СИСФРУКТ – САЛИ САЛИ“ от  гр.Добрич,   представлявано 

от Сали Иса Сали , видно от удостоверение № 20161220132649 от 20.12.2016 год. на 

Агенция по вписванията гр.Добрич , чрез пълномощника си Ибрям Мустафа Сполу  от 

с.Зърнево,общ.Тервел, ул.“ Първа“ № 17 съгласно пълномощно заверено от нотариус 

Румен Дапков на 15.08.2012 год. относно ПИ 31396.34.52 по КККР на с.Зърнево по 

начин на трайно ползване:Лозе с площ от 500 кв.м(Петстотин квадратни метра)с 

начална тръжна цена  834.00( Осемстотин тридесет и четири лева),   

 

       Купувача следва да внесе за ПИ по НТП - Лозе   сумата от 834.00( Осемстотин 

тридесет и четири лева), по сметка на Община Тервел BG 42 UNCR 9660 8497 5268 

14 банков код 44 56 00 при УНИКРЕДИТ БУЛБАНК клон ВАРНА офис ТЕРВЕЛ. 

 

        Купувачът дължи 2.6 % данък  в размер на  21.68 (Двадесет и един лева 

шестдесет и осем стотинки ) IBAN : BG 42 UNCR 9660 8497 5268 14 UNCRBGSF , 

код 44 25 00 при Уникредит Булбанк , клон Варна офис Тервел съгласно чл.35, ал. 2 от 

Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на Община 

Тервел . 

 

          На основание чл. 35, ал.2 от Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на  Община Тервел,  купувачът дължи 

режийни разноски в размер на 2 % на стойност 16.68 (Шестнадесет лева   шестдесет и 

осем стотинки )  да се внесат по сметка   IBAN : BG 42 UNCR 96 60 84 9752 6814 

UNCRBGSF , код 44 80 07 при Уникредит Булбанк ,клон Варна офис Тервел.   

 

        Съгласно чл.56 , ал.2 от НРПУРОИ в Община Тервел, стойността на разхода 

аправен за изготвяне на пазарна оценка на имота в размер на 60.00(Шестдесет лева ) да 

се възстанови от купувача по сметка BG 69 UNCR 9660 3127 00 5219 UNCRBGSF при 

Уникредит Булбанк клон Варна, офис Тервел. 

 

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ -  ГРАД   ТЕРВЕЛ 
Тервел-9450,ул.”Св.СВ.Кирил и Методи”№ 8, Номератор 05751/2070,2075 , факс 2391,е-mail:tervel2000@yahoo.com 



        Заповедта се издава в 7(седем) дневен срок от датата на провеждане на търга и се 

обявява на интернет страницата на община Тервел. 

         

       След като заповедта за обябяване на купувача  влезе в сила на същата  се връчва на 

купувача по реда на АПК. 

 

       Сумите по настоящата заповед да се внесат  от купувача в 14 дневен срок от датата 

на връчване на заповедта. 

 

         Собствеността на имота  ще премине върху купувача след заплащане на 

продажната цена и сключване на договора за покупко-продажба . 

 

         Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на купувача, Директор 

Дирекция “ОС и ТСУ” , директор дирекция “ФМП ” и деловодството за сведение . .  

 

 

 

 

 

ГК                                                              КМЕТ НА ОБЩИНА : 

                                                                                               ( инж.С.СИМЕОНОВ ) 

 

 

 

 

 

 

СЪГЛАСУВАЛИ: 

     

  

          Зам.кмет на Община Тервел:.………………………… 

                                                                (  Д.Илиева ) 

        

            Директор дирекция“ФМП“:………………………… 

                                                                   ( М.Пенева  ) 

  

            Директор дирекция“ОСТСУ“:………………………… 

                                                                      ( Г.Русенов  ) 

        

 

 

 

 

 

Съгласувал юрист:…………………… 

                               (Здравка Иванова)            

 

 

 

 



                
 
 
                      
                                    З А П О В Е Д 
                                           № 715 
                                    30.12.2020  год.    
 
                  На основание чл.35, ал.6 от ЗОС, чл.75 от Наредбата за реда за придобиване ,  

управление и разпореждане с общинско имущество и Протокол № 1 от 21.12.2020 год. 

на комисията назначена със заповед № 698 от 18.12.2020 год. на Кмета на Община 

Тервел 

 

                                   О П Р Е Д Е Л Я М: 
 

 

            За купувач ЕТ“ СИСФРУКТ – САЛИ САЛИ“ от  гр.Добрич,   представлявано 

от Сали Иса Сали , видно от удостоверение № 20161220132649 от 20.12.2016 год. на 

Агенция по вписванията гр.Добрич , чрез пълномощника си Ибрям Мустафа Сполу  от 

с.Зърнево,общ.Тервел, ул.“ Първа“ № 17 съгласно пълномощно заверено от нотариус 

Румен Дапков на 15.08.2012 год. относно ПИ 31396.34.55 по КККР на с.Зърнево по 

начин на трайно ползване:Лозе с площ от 500 кв.м(Петстотин квадратни метра)с 

начална тръжна цена  836.00( Осемстотин тридесет и шест лева),   

 

       Купувача следва да внесе за ПИ по НТП - Лозе   сумата от 836.00( Осемстотин 

тридесет и шест лева), по сметка на Община Тервел BG 42 UNCR 9660 8497 5268 14 

банков код 44 56 00 при УНИКРЕДИТ БУЛБАНК клон ВАРНА офис ТЕРВЕЛ. 

 

        Купувачът дължи 2.6 % данък  в размер на  21.74 (Двадесет и един лева 

седемдесет и четири стотинки ) IBAN : BG 42 UNCR 9660 8497 5268 14 UNCRBGSF 

, код 44 25 00 при Уникредит Булбанк , клон Варна офис Тервел съгласно чл.35, ал. 2 от 

Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на Община 

Тервел . 

 

          На основание чл. 35, ал.2 от Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на  Община Тервел,  купувачът дължи 

режийни разноски в размер на 2 % на стойност 16.72 (Шестнадесет лева  седемдесет и 

две стотинки )  да се внесат по сметка   IBAN : BG 42 UNCR 96 60 84 9752 6814 

UNCRBGSF , код 44 80 07 при Уникредит Булбанк ,клон Варна офис Тервел.   

 

        Съгласно чл.56 , ал.2 от НРПУРОИ в Община Тервел, стойността на разхода 

аправен за изготвяне на пазарна оценка на имота в размер на 60.00(Шестдесет лева ) да 

се възстанови от купувача по сметка BG 69 UNCR 9660 3127 00 5219 UNCRBGSF при 

Уникредит Булбанк клон Варна, офис Тервел. 

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ -  ГРАД   ТЕРВЕЛ 
Тервел-9450,ул.”Св.СВ.Кирил и Методи”№ 8, Номератор 05751/2070,2075 , факс 2391,е-mail:tervel2000@yahoo.com 



 

        Заповедта се издава в 7(седем) дневен срок от датата на провеждане на търга и се 

обявява на интернет страницата на община Тервел. 

         

       След като заповедта за обябяване на купувача  влезе в сила на същата  се връчва на 

купувача по реда на АПК. 

 

       Сумите по настоящата заповед да се внесат  от купувача в 14 дневен срок от датата 

на връчване на заповедта. 

 

         Собствеността на имота  ще премине върху купувача след заплащане на 

продажната цена и сключване на договора за покупко-продажба . 

 

         Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на купувача, Директор 

Дирекция “ОС и ТСУ” , директор дирекция “ФМП ” и деловодството за сведение . .  

 

 

 

 

 

ГК                                                              КМЕТ НА ОБЩИНА : 

                                                                                               ( инж.С.СИМЕОНОВ ) 

 

 

 

 

 

 

СЪГЛАСУВАЛИ: 

     

  

          Зам.кмет на Община Тервел:.………………………… 

                                                                (  Д.Илиева ) 

        

            Директор дирекция“ФМП“:………………………… 

                                                                   ( М.Пенева  ) 

  

            Директор дирекция“ОСТСУ“:………………………… 

                                                                      ( Г.Русенов  ) 

        

 

 

 

 

 

Съгласувал юрист:…………………… 

                               (Здравка Иванова)            

 

 
                    



                
 

З А П О В Е Д 

№ 716 

30.12.2020  год. 

 
                  На основание чл.35, ал.6 от ЗОС, чл.75 от Наредбата за реда за придобиване ,  

управление и разпореждане с общинско имущество и Протокол № 1 от 21.12.2020 год. 

на комисията назначена със заповед № 698 от 18.12.2020 год. на Кмета на Община 

Тервел 

 

                                   О П Р Е Д Е Л Я М: 
 

 

            За купувач ЕТ“ СИСФРУКТ – САЛИ САЛИ“ от  гр.Добрич,   представлявано 

от Сали Иса Сали , видно от удостоверение № 20161220132649 от 20.12.2016 год. на 

Агенция по вписванията гр.Добрич , чрез пълномощника си Ибрям Мустафа Сполу  от 

с.Зърнево, общ.Тервел,ул.“ Първа“ № 17 съгласно пълномощно заверено от нотариус 

Румен Дапков на 15.08.2012 год. относно ПИ 31396.34.57 по КККР на с.Зърнево по 

начин на трайно ползване:Лозе с площ от 500 кв.м(Петстотин квадратни метра)с 

начална тръжна цена  834.00( Осемстотин тридесет и четири лева),   

 

       Купувача следва да внесе за ПИ по НТП - Лозе   сумата от 834.00( Осемстотин 

тридесет и четири лева), по сметка на Община Тервел BG 42 UNCR 9660 8497 5268 

14 банков код 44 56 00 при УНИКРЕДИТ БУЛБАНК клон ВАРНА офис ТЕРВЕЛ. 

 

        Купувачът дължи 2.6 % данък  в размер на  21.68 (Двадесет и един лева 

шестдесет и осем стотинки ) IBAN : BG 42 UNCR 9660 8497 5268 14 UNCRBGSF , 

код 44 25 00 при Уникредит Булбанк , клон Варна офис Тервел съгласно чл.35, ал. 2 от 

Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на Община 

Тервел . 

 

          На основание чл. 35, ал.2 от Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на  Община Тервел,  купувачът дължи 

режийни разноски в размер на 2 % на стойност 16.68 (Шестнадесет лева   шестдесет и 

осем стотинки )  да се внесат по сметка   IBAN : BG 42 UNCR 96 60 84 9752 6814 

UNCRBGSF , код 44 80 07 при Уникредит Булбанк ,клон Варна офис Тервел.   

 

        Съгласно чл.56 , ал.2 от НРПУРОИ в Община Тервел, стойността на разхода 

аправен за изготвяне на пазарна оценка на имота в размер на 60.00(Шестдесет лева ) да 

се възстанови от купувача по сметка BG 69 UNCR 9660 3127 00 5219 UNCRBGSF при 

Уникредит Булбанк клон Варна, офис Тервел. 

 

 

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ -  ГРАД   ТЕРВЕЛ 
Тервел-9450,ул.”Св.СВ.Кирил и Методи”№ 8, Номератор 05751/2070,2075 , факс 2391,е-mail:tervel2000@yahoo.com 



        Заповедта се издава в 7(седем) дневен срок от датата на провеждане на търга и се 

обявява на интернет страницата на община Тервел. 

         

       След като заповедта за обябяване на купувача  влезе в сила на същата  се връчва на 

купувача по реда на АПК. 

 

       Сумите по настоящата заповед да се внесат  от купувача в 14 дневен срок от датата 

на връчване на заповедта. 

 

         Собствеността на имота  ще премине върху купувача след заплащане на 

продажната цена и сключване на договора за покупко-продажба . 

 

         Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на купувача, Директор 

Дирекция “ОС и ТСУ” , директор дирекция “ФМП ” и деловодството за сведение . .  

 

 

 

 

 

ГК                                                              КМЕТ НА ОБЩИНА : 

                                                                                               ( инж.С.СИМЕОНОВ ) 

 

 

 

 

 

 

СЪГЛАСУВАЛИ: 

     

  

          Зам.кмет на Община Тервел:.………………………… 

                                                                (  Д.Илиева ) 

        

            Директор дирекция“ФМП“:………………………… 

                                                                   ( М.Пенева  ) 

  

            Директор дирекция“ОСТСУ“:………………………… 

                                                                      ( Г.Русенов  ) 

        

 

 

 

 

 

Съгласувал юрист:…………………… 

                               (Здравка Иванова)            

 

 
                    
 



                
 
 
                      
                                    З А П О В Е Д 
                                           № 717 
                                    30.12.2020  год.    
 
                  На основание чл.35, ал.6 от ЗОС, чл.75 от Наредбата за реда за придобиване ,  

управление и разпореждане с общинско имущество и Протокол № 1 от 21.12.2020 год. 

на комисията назначена със заповед № 698 от 18.12.2020 год. на Кмета на Община 

Тервел 

 

                                   О П Р Е Д Е Л Я М: 
 

 

            За купувач ЕТ“ СИСФРУКТ – САЛИ САЛИ“ от  гр.Добрич,   представлявано 

от Сали Иса Сали , видно от удостоверение № 20161220132649 от 20.12.2016 год. на 

Агенция по вписванията гр.Добрич , чрез пълномощника си Ибрям Мустафа Сполу  от 

с.Зърнево, общ.Тервел, ул.“ Първа“ № 17 съгласно пълномощно заверено от нотариус 

Румен Дапков на 15.08.2012 год. относно ПИ 31396.34.59 по КККР на с.Зърнево по 

начин на трайно ползване:Лозе с площ от 500 кв.м(Петстотин квадратни метра)с 

начална тръжна цена  834.00( Осемстотин тридесет и четири лева),   

 

       Купувача следва да внесе за ПИ по НТП - Лозе   сумата от 834.00( Осемстотин 

тридесет и четири лева), по сметка на Община Тервел BG 42 UNCR 9660 8497 5268 

14 банков код 44 56 00 при УНИКРЕДИТ БУЛБАНК клон ВАРНА офис ТЕРВЕЛ. 

 

        Купувачът дължи 2.6 % данък  в размер на  21.68 (Двадесет и един лева 

шестдесет и осем стотинки ) IBAN : BG 42 UNCR 9660 8497 5268 14 UNCRBGSF , 

код 44 25 00 при Уникредит Булбанк , клон Варна офис Тервел съгласно чл.35, ал. 2 от 

Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на Община 

Тервел . 

 

          На основание чл. 35, ал.2 от Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на  Община Тервел,  купувачът дължи 

режийни разноски в размер на 2 % на стойност 16.68 (Шестнадесет лева   шестдесет и 

осем стотинки )  да се внесат по сметка   IBAN : BG 42 UNCR 96 60 84 9752 6814 

UNCRBGSF , код 44 80 07 при Уникредит Булбанк ,клон Варна офис Тервел.   

 

        Съгласно чл.56 , ал.2 от НРПУРОИ в Община Тервел, стойността на разхода 

аправен за изготвяне на пазарна оценка на имота в размер на 60.00(Шестдесет лева ) да 

се възстанови от купувача по сметка BG 69 UNCR 9660 3127 00 5219 UNCRBGSF при 

Уникредит Булбанк клон Варна, офис Тервел. 

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ -  ГРАД   ТЕРВЕЛ 
Тервел-9450,ул.”Св.СВ.Кирил и Методи”№ 8, Номератор 05751/2070,2075 , факс 2391,е-mail:tervel2000@yahoo.com 



 

         Сумите по настоящата заповед да се внесат  от купувача в 14 дневен срок от 

датата на връчване на заповедта. 

 

         Собствеността на имота  ще премине върху купувача след заплащане на 

продажната цена и сключване на договора за покупко-продажба . 

 

         Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на купувача, Директор 

Дирекция “ОС и ТСУ” , директор дирекция “ФМП ” и деловодството за сведение . .  

 

 

 

 

 

ГК                                                              КМЕТ НА ОБЩИНА : 

                                                                                               ( инж.С.СИМЕОНОВ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЪГЛАСУВАЛИ: 

     

  

          Зам.кмет на Община Тервел:.………………………… 

                                                                (  Д.Илиева ) 

        

            Директор дирекция“ФМП“:………………………… 

                                                                   ( М.Пенева  ) 

  

            Директор дирекция“ОСТСУ“:………………………… 

                                                                      ( Г.Русенов  ) 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                
 
 
                      
                                    З А П О В Е Д 
                                           № 718 
                                    30.12.2020  год.    
 
                  На основание чл.35, ал.6 от ЗОС, чл.75 от Наредбата за реда за придобиване ,  

управление и разпореждане с общинско имущество и Протокол № 1 от 21.12.2020 год. 

на комисията назначена със заповед № 698 от 18.12.2020 год. на Кмета на Община 

Тервел 

 

                                   О П Р Е Д Е Л Я М: 
 

 

            За купувач ЕТ“ СИСФРУКТ – САЛИ САЛИ“ от  гр.Добрич,   представлявано 

от Сали Иса Сали , видно от удостоверение № 20161220132649 от 20.12.2016 год. на 

Агенция по вписванията гр.Добрич , чрез пълномощника си Ибрям Мустафа Сполу  от 

с.Зърнево, общ.Тервел, ул.“ Първа“ № 17 съгласно пълномощно заверено от нотариус 

Румен Дапков на 15.08.2012 год. относно ПИ 31396.34.61 по КККР на с.Зърнево по 

начин на трайно ползване:Лозе с площ от 382 кв.м(Триста семдесет и два квадратни 

метра)с начална тръжна цена  637.00( Шестстотин тридесет и седем лева),   

 

       Купувача следва да внесе за ПИ по НТП - Лозе   сумата от 637.00( Шестстотин 

тридесет и седем лева), по сметка на Община Тервел BG 42 UNCR 9660 8497 5268 14 

банков код 44 56 00 при УНИКРЕДИТ БУЛБАНК клон ВАРНА офис ТЕРВЕЛ. 

 

        Купувачът дължи 2.6 % данък  в размер на  16.56 (Шестнадесет лева петдесет и 

шест стотинки ) IBAN : BG 42 UNCR 9660 8497 5268 14 UNCRBGSF , код 44 25 00 

при Уникредит Булбанк , клон Варна офис Тервел съгласно чл.35, ал. 2 от Наредбата за 

определяне на размера на местните данъци на територията на Община Тервел . 

 

          На основание чл. 35, ал.2 от Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на  Община Тервел,  купувачът дължи 

режийни разноски в размер на 2 % на стойност 12.74 (Дванадесет лева   седемдесет и 

четири стотинки )  да се внесат по сметка   IBAN : BG 42 UNCR 96 60 84 9752 6814 

UNCRBGSF , код 44 80 07 при Уникредит Булбанк ,клон Варна офис Тервел.   

 

        Съгласно чл.56 , ал.2 от НРПУРОИ в Община Тервел, стойността на разхода 

аправен за изготвяне на пазарна оценка на имота в размер на 60.00(Шестдесет лева ) да 

се възстанови от купувача по сметка BG 69 UNCR 9660 3127 00 5219 UNCRBGSF при 

Уникредит Булбанк клон Варна, офис Тервел. 

 

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ -  ГРАД   ТЕРВЕЛ 
Тервел-9450,ул.”Св.СВ.Кирил и Методи”№ 8, Номератор 05751/2070,2075 , факс 2391,е-mail:tervel2000@yahoo.com 



 

        Заповедта се издава в 7(седем) дневен срок от датата на провеждане на търга и се 

обявява на интернет страницата на община Тервел. 

         

       След като заповедта за обябяване на купувача  влезе в сила на същата  се връчва на 

купувача по реда на АПК. 

 

       Сумите по настоящата заповед да се внесат  от купувача в 14 дневен срок от датата 

на връчване на заповедта. 

 

         Собствеността на имота  ще премине върху купувача след заплащане на 

продажната цена и сключване на договора за покупко-продажба . 

 

         Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на купувача, Директор 

Дирекция “ОС и ТСУ” , директор дирекция “ФМП ” и деловодството за сведение . .  

 

 

 

 

 

ГК                                                              КМЕТ НА ОБЩИНА : 

                                                                                               ( инж.С.СИМЕОНОВ ) 

 

 

 

 

 

 

СЪГЛАСУВАЛИ: 

     

  

          Зам.кмет на Община Тервел:.………………………… 

                                                                (  Д.Илиева ) 

        

            Директор дирекция“ФМП“:………………………… 

                                                                   ( М.Пенева  ) 

  

            Директор дирекция“ОСТСУ“:………………………… 

                                                                      ( Г.Русенов  ) 

        

 

 

 

 

 

Съгласувал юрист:…………………… 

                               (Здравка Иванова)            

 

 
                    



                
 
 
                      
                                    З А П О В Е Д 
                                           № 719 
                                    30.12.2020  год.    
 
                  На основание чл.35, ал.6 от ЗОС, чл.75 от Наредбата за реда за придобиване ,  

управление и разпореждане с общинско имущество и Протокол № 1 от 21.12.2020 год. 

на комисията назначена със заповед № 698 от 18.12.2020 год. на Кмета на Община 

Тервел 

 

                                   О П Р Е Д Е Л Я М: 
 

 

            За купувач ЕТ“ СИСФРУКТ – САЛИ САЛИ“ от  гр.Добрич,   представлявано 

от Сали Иса Сали , видно от удостоверение № 20161220132649 от 20.12.2016 год. на 

Агенция по вписванията гр.Добрич , чрез пълномощника си Ибрям Мустафа Сполу  от 

с.Зърнево,общ.Тервел, ул.“ Първа“ № 17 съгласно пълномощно заверено от нотариус 

Румен Дапков на 15.08.2012 год. относно ПИ 31396.34.62 по КККР на с.Зърнево по 

начин на трайно ползване:Лозе с площ от 500 кв.м(Петстотин квадратни метра)с 

начална тръжна цена  834.00( Осемстотин тридесет и четири лева),   

 

       Купувача следва да внесе за ПИ по НТП - Лозе   сумата от 834.00( Осемстотин 

тридесет и четири лева), по сметка на Община Тервел BG 42 UNCR 9660 8497 5268 

14 банков код 44 56 00 при УНИКРЕДИТ БУЛБАНК клон ВАРНА офис ТЕРВЕЛ. 

 

        Купувачът дължи 2.6 % данък  в размер на  21.68 (Двадесет и един лева 

шестдесет и осем стотинки ) IBAN : BG 42 UNCR 9660 8497 5268 14 UNCRBGSF , 

код 44 25 00 при Уникредит Булбанк , клон Варна офис Тервел съгласно чл.35, ал. 2 от 

Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на Община 

Тервел . 

 

          На основание чл. 35, ал.2 от Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на  Община Тервел,  купувачът дължи 

режийни разноски в размер на 2 % на стойност 16.68 (Шестнадесет лева   шестдесет и 

осем стотинки )  да се внесат по сметка   IBAN : BG 42 UNCR 96 60 84 9752 6814 

UNCRBGSF , код 44 80 07 при Уникредит Булбанк ,клон Варна офис Тервел.   

 

        Съгласно чл.56 , ал.2 от НРПУРОИ в Община Тервел, стойността на разхода 

аправен за изготвяне на пазарна оценка на имота в размер на 60.00(Шестдесет лева ) да 

се възстанови от купувача по сметка BG 69 UNCR 9660 3127 00 5219 UNCRBGSF при 

Уникредит Булбанк клон Варна, офис Тервел. 

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ -  ГРАД   ТЕРВЕЛ 
Тервел-9450,ул.”Св.СВ.Кирил и Методи”№ 8, Номератор 05751/2070,2075 , факс 2391,е-mail:tervel2000@yahoo.com 



 

        Заповедта се издава в 7(седем) дневен срок от датата на провеждане на търга и се 

обявява на интернет страницата на община Тервел. 

         

       След като заповедта за обябяване на купувача  влезе в сила на същата  се връчва на 

купувача по реда на АПК. 

 

       Сумите по настоящата заповед да се внесат  от купувача в 14 дневен срок от датата 

на връчване на заповедта. 

 

         Собствеността на имота  ще премине върху купувача след заплащане на 

продажната цена и сключване на договора за покупко-продажба . 

 

         Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на купувача, Директор 

Дирекция “ОС и ТСУ” , директор дирекция “ФМП ” и деловодството за сведение . .  

 

 

 

 

 

ГК                                                              КМЕТ НА ОБЩИНА : 

                                                                                               ( инж.С.СИМЕОНОВ ) 

 

 

 

 

 

 

СЪГЛАСУВАЛИ: 

     

  

          Зам.кмет на Община Тервел:.………………………… 

                                                                (  Д.Илиева ) 

        

            Директор дирекция“ФМП“:………………………… 

                                                                   ( М.Пенева  ) 

  

            Директор дирекция“ОСТСУ“:………………………… 

                                                                      ( Г.Русенов  ) 

        

 

 

 

 

 

Съгласувал юрист:…………………… 

                               (Здравка Иванова)            

 

 

 



                
 
 
                      
                                    З А П О В Е Д 
                                           № 720 
                                    30.12.2020  год.    
 
                  На основание чл.35, ал.6 от ЗОС, чл.75 от Наредбата за реда за придобиване ,  

управление и разпореждане с общинско имущество и Протокол № 1 от 21.12.2020 год. 

на комисията назначена със заповед № 698 от 18.12.2020 год. на Кмета на Община 

Тервел 

 

                                   О П Р Е Д Е Л Я М: 
 

 

            За купувач ЕТ“ СИСФРУКТ – САЛИ САЛИ“ от  гр.Добрич,   представлявано 

от Сали Иса Сали , видно от удостоверение № 20161220132649 от 20.12.2016 год. на 

Агенция по вписванията гр.Добрич , чрез пълномощника си Ибрям Мустафа Сполу  от 

с.Зърнево, общ.Тервел, ул.“ Първа“ № 17 съгласно пълномощно заверено от нотариус 

Румен Дапков на 15.08.2012 год. относно ПИ 31396.34.91 по КККР на с.Зърнево по 

начин на трайно ползване:Лозе с площ от 504 кв.м(Петстотин и четири квадратни 

метра)с начална тръжна цена  841.00( Осемстотин четиридесет и един лева),   

 

       Купувача следва да внесе за ПИ по НТП - Лозе   сумата от 841.00( Осемстотин 

четиридесет и един лева), по сметка на Община Тервел BG 42 UNCR 9660 8497 5268 

14 банков код 44 56 00 при УНИКРЕДИТ БУЛБАНК клон ВАРНА офис ТЕРВЕЛ. 

 

        Купувачът дължи 2.6 % данък  в размер на  21.87 (Двадесет и един лева осемдесет 

и седем стотинки ) IBAN : BG 42 UNCR 9660 8497 5268 14 UNCRBGSF , код 44 25 00 

при Уникредит Булбанк , клон Варна офис Тервел съгласно чл.35, ал. 2 от Наредбата за 

определяне на размера на местните данъци на територията на Община Тервел . 

 

          На основание чл. 35, ал.2 от Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на  Община Тервел,  купувачът дължи 

режийни разноски в размер на 2 % на стойност 16.82 (Шестнадесет лева   осемдесет и 

две стотинки )  да се внесат по сметка   IBAN : BG 42 UNCR 96 60 84 9752 6814 

UNCRBGSF , код 44 80 07 при Уникредит Булбанк ,клон Варна офис Тервел.   

 

        Съгласно чл.56 , ал.2 от НРПУРОИ в Община Тервел, стойността на разхода 

аправен за изготвяне на пазарна оценка на имота в размер на 60.00(Шестдесет лева ) да 

се възстанови от купувача по сметка BG 69 UNCR 9660 3127 00 5219 UNCRBGSF при 

Уникредит Булбанк клон Варна, офис Тервел. 

 

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ -  ГРАД   ТЕРВЕЛ 
Тервел-9450,ул.”Св.СВ.Кирил и Методи”№ 8, Номератор 05751/2070,2075 , факс 2391,е-mail:tervel2000@yahoo.com 



 

        Заповедта се издава в 7(седем) дневен срок от датата на провеждане на търга и се 

обявява на интернет страницата на община Тервел. 

         

       След като заповедта за обябяване на купувача  влезе в сила на същата  се връчва на 

купувача по реда на АПК. 

 

       Сумите по настоящата заповед да се внесат  от купувача в 14 дневен срок от датата 

на връчване на заповедта. 

 

         Собствеността на имота  ще премине върху купувача след заплащане на 

продажната цена и сключване на договора за покупко-продажба . 

 

         Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на купувача, Директор 

Дирекция “ОС и ТСУ” , директор дирекция “ФМП ” и деловодството за сведение . .  

 

 

 

 

 

ГК                                                              КМЕТ НА ОБЩИНА : 

                                                                                               ( инж.С.СИМЕОНОВ ) 

 

 

 

 

 

 

СЪГЛАСУВАЛИ: 

     

  

          Зам.кмет на Община Тервел:.………………………… 

                                                                (  Д.Илиева ) 

        

            Директор дирекция“ФМП“:………………………… 

                                                                   ( М.Пенева  ) 

  

            Директор дирекция“ОСТСУ“:………………………… 

                                                                      ( Г.Русенов  ) 

        

 

 

 

 

 

Съгласувал юрист:…………………… 

                               (Здравка Иванова)            

 

 
                    



                
 
 
                      
                                    З А П О В Е Д 
                                           № 721 
                                    30.12.2020  год.    
 
                  На основание чл.35, ал.6 от ЗОС, чл.75 от Наредбата за реда за придобиване ,  

управление и разпореждане с общинско имущество и Протокол № 1 от 21.12.2020 год. 

на комисията назначена със заповед № 698 от 18.12.2020 год. на Кмета на Община 

Тервел 

 

                                   О П Р Е Д Е Л Я М: 
 

 

            За купувач ЕТ“ СИСФРУКТ – САЛИ САЛИ“ от  гр.Добрич,   представлявано 

от Сали Иса Сали , видно от удостоверение № 20161220132649 от 20.12.2016 год. на 

Агенция по вписванията гр.Добрич , чрез пълномощника си Ибрям Мустафа Сполу  от 

с.Зърнево, общ. Тервел, ул.“ Първа“ № 17 съгласно пълномощно заверено от нотариус 

Румен Дапков на 15.08.2012 год. относно ПИ 31396.34.93 по КККР на с.Зърнево по 

начин на трайно ползване:Лозе с площ от 500 кв.м(Петстотин квадратни метра)с 

начална тръжна цена  834.00( Осемстотин тридесет и четири лева),   

 

       Купувача следва да внесе за ПИ по НТП - Лозе   сумата от 834.00( Осемстотин 

тридесет и четири лева), по сметка на Община Тервел BG 42 UNCR 9660 8497 5268 

14 банков код 44 56 00 при УНИКРЕДИТ БУЛБАНК клон ВАРНА офис ТЕРВЕЛ. 

 

        Купувачът дължи 2.6 % данък  в размер на  21.68 (Двадесет и един лева 

шестдесет и осем стотинки ) IBAN : BG 42 UNCR 9660 8497 5268 14 UNCRBGSF , 

код 44 25 00 при Уникредит Булбанк , клон Варна офис Тервел съгласно чл.35, ал. 2 от 

Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на Община 

Тервел . 

 

          На основание чл. 35, ал.2 от Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на  Община Тервел,  купувачът дължи 

режийни разноски в размер на 2 % на стойност 16.68 (Шестнадесет лева   шестдесет и 

осем стотинки )  да се внесат по сметка   IBAN : BG 42 UNCR 96 60 84 9752 6814 

UNCRBGSF , код 44 80 07 при Уникредит Булбанк ,клон Варна офис Тервел.   

 

        Съгласно чл.56 , ал.2 от НРПУРОИ в Община Тервел, стойността на разхода 

аправен за изготвяне на пазарна оценка на имота в размер на 60.00(Шестдесет лева ) да 

се възстанови от купувача по сметка BG 69 UNCR 9660 3127 00 5219 UNCRBGSF при 

Уникредит Булбанк клон Варна, офис Тервел. 

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ -  ГРАД   ТЕРВЕЛ 
Тервел-9450,ул.”Св.СВ.Кирил и Методи”№ 8, Номератор 05751/2070,2075 , факс 2391,е-mail:tervel2000@yahoo.com 



        Заповедта се издава в 7(седем) дневен срок от датата на провеждане на търга и се 

обявява на интернет страницата на община Тервел. 

         

       След като заповедта за обябяване на купувача  влезе в сила на същата  се връчва на 

купувача по реда на АПК. 

 

       Сумите по настоящата заповед да се внесат  от купувача в 14 дневен срок от датата 

на връчване на заповедта. 

 

         Собствеността на имота  ще премине върху купувача след заплащане на 

продажната цена и сключване на договора за покупко-продажба . 

 

         Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на купувача, Директор 

Дирекция “ОС и ТСУ” , директор дирекция “ФМП ” и деловодството за сведение . .  

 

 

 

 

 

ГК                                                              КМЕТ НА ОБЩИНА : 

                                                                                               ( инж.С.СИМЕОНОВ ) 

 

 

 

 

 

 

СЪГЛАСУВАЛИ: 

     

  

          Зам.кмет на Община Тервел:.………………………… 

                                                                (  Д.Илиева ) 

        

            Директор дирекция“ФМП“:………………………… 

                                                                   ( М.Пенева  ) 

  

            Директор дирекция“ОСТСУ“:………………………… 

                                                                      ( Г.Русенов  ) 

        

 

 

 

 

 

Съгласувал юрист:…………………… 

                               (Здравка Иванова)            

 

 
                    
 



                
 
 
                      
                                    З А П О В Е Д 
                                           № 722 
                                    30.12.2020  год.    
 
                  На основание чл.35, ал.6 от ЗОС, чл.75 от Наредбата за реда за придобиване ,  

управление и разпореждане с общинско имущество и Протокол № 1 от 21.12.2020 год. 

на комисията назначена със заповед № 698 от 18.12.2020 год. на Кмета на Община 

Тервел 

 

                                   О П Р Е Д Е Л Я М: 
 

 

            За купувач ЕТ“ СИСФРУКТ – САЛИ САЛИ“ от  гр.Добрич,   представлявано 

от Сали Иса Сали , видно от удостоверение № 20161220132649 от 20.12.2016 год. на 

Агенция по вписванията гр.Добрич , чрез пълномощника си Ибрям Мустафа Сполу  от 

с.Зърнево, общ.Тервел, ул.“ Първа“ № 17 съгласно пълномощно заверено от нотариус 

Румен Дапков на 15.08.2012 год. относно ПИ 31396.34.101 по КККР на с.Зърнево по 

начин на трайно ползване:Лозе с площ от 500 кв.м(Петстотин квадратни метра)с 

начална тръжна цена  828.00( Осемстотин двадесет и осем лева),   

 

       Купувача следва да внесе за ПИ по НТП - Лозе   сумата от 828.00( Осемстотин 

двадесет и осем лева), по сметка на Община Тервел BG 42 UNCR 9660 8497 5268 14 

банков код 44 56 00 при УНИКРЕДИТ БУЛБАНК клон ВАРНА офис ТЕРВЕЛ. 

 

        Купувачът дължи 2.6 % данък  в размер на  21.53 (Двадесет и един лева петдесет 

и три стотинки ) IBAN : BG 42 UNCR 9660 8497 5268 14 UNCRBGSF , код 44 25 00 

при Уникредит Булбанк , клон Варна офис Тервел съгласно чл.35, ал. 2 от Наредбата за 

определяне на размера на местните данъци на територията на Община Тервел . 

 

          На основание чл. 35, ал.2 от Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на  Община Тервел,  купувачът дължи 

режийни разноски в размер на 2 % на стойност 16.56 (Шестнадесет лева   петдесет и 

шест стотинки )  да се внесат по сметка   IBAN : BG 42 UNCR 96 60 84 9752 6814 

UNCRBGSF , код 44 80 07 при Уникредит Булбанк ,клон Варна офис Тервел.   

 

        Съгласно чл.56 , ал.2 от НРПУРОИ в Община Тервел, стойността на разхода 

аправен за изготвяне на пазарна оценка на имота в размер на 60.00(Шестдесет лева ) да 

се възстанови от купувача по сметка BG 69 UNCR 9660 3127 00 5219 UNCRBGSF при 

Уникредит Булбанк клон Варна, офис Тервел. 

 

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ -  ГРАД   ТЕРВЕЛ 
Тервел-9450,ул.”Св.СВ.Кирил и Методи”№ 8, Номератор 05751/2070,2075 , факс 2391,е-mail:tervel2000@yahoo.com 



        Заповедта се издава в 7(седем) дневен срок от датата на провеждане на търга и се 

обявява на интернет страницата на община Тервел. 

         

       След като заповедта за обябяване на купувача  влезе в сила на същата  се връчва на 

купувача по реда на АПК. 

 

       Сумите по настоящата заповед да се внесат  от купувача в 14 дневен срок от датата 

на връчване на заповедта. 

 

         Собствеността на имота  ще премине върху купувача след заплащане на 

продажната цена и сключване на договора за покупко-продажба . 

 

         Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на купувача, Директор 

Дирекция “ОС и ТСУ” , директор дирекция “ФМП ” и деловодството за сведение . .  

 

 

 

 

 

ГК                                                              КМЕТ НА ОБЩИНА : 

                                                                                               ( инж.С.СИМЕОНОВ ) 

 

 

 

 

 

 

СЪГЛАСУВАЛИ: 

     

  

          Зам.кмет на Община Тервел:.………………………… 

                                                                (  Д.Илиева ) 

        

            Директор дирекция“ФМП“:………………………… 

                                                                   ( М.Пенева  ) 

  

            Директор дирекция“ОСТСУ“:………………………… 

                                                                      ( Г.Русенов  ) 

        

 

 

 

 

 

Съгласувал юрист:…………………… 

                               (Здравка Иванова)            

 

 
                    
 



                
 
 
                      
                                    З А П О В Е Д 
                                           № 723 
                                    30.12.2020  год.    
 
                  На основание чл.35, ал.6 от ЗОС, чл.75 от Наредбата за реда за придобиване ,  

управление и разпореждане с общинско имущество и Протокол № 1 от 21.12.2020 год. 

на комисията назначена със заповед № 698 от 18.12.2020 год. на Кмета на Община 

Тервел 

 

                                   О П Р Е Д Е Л Я М: 
 

 

            За купувач ЕТ“ СИСФРУКТ – САЛИ САЛИ“ от  гр.Добрич,   представлявано 

от Сали Иса Сали , видно от удостоверение № 20161220132649 от 20.12.2016 год. на 

Агенция по вписванията гр.Добрич , чрез пълномощника си Ибрям Мустафа Сполу  от 

с.Зърнево, общ.Тервел, ул.“ Първа“ № 17 съгласно пълномощно заверено от нотариус 

Румен Дапков на 15.08.2012 год. относно ПИ 31396.34.106 по КККР на с.Зърнево по 

начин на трайно ползване:Лозе с площ от 500 кв.м(Петстотин квадратни метра)с 

начална тръжна цена  834.00( Осемстотин тридесет и четири лева),   

 

       Купувача следва да внесе за ПИ по НТП - Лозе   сумата от 834.00( Осемстотин 

тридесет и четири лева), по сметка на Община Тервел BG 42 UNCR 9660 8497 5268 

14 банков код 44 56 00 при УНИКРЕДИТ БУЛБАНК клон ВАРНА офис ТЕРВЕЛ. 

 

        Купувачът дължи 2.6 % данък  в размер на  21.68 (Двадесет и един лева 

шестдесет и осем стотинки ) IBAN : BG 42 UNCR 9660 8497 5268 14 UNCRBGSF , 

код 44 25 00 при Уникредит Булбанк , клон Варна офис Тервел съгласно чл.35, ал. 2 от 

Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на Община 

Тервел . 

 

          На основание чл. 35, ал.2 от Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на  Община Тервел,  купувачът дължи 

режийни разноски в размер на 2 % на стойност 16.68 (Шестнадесет лева   шестдесет и 

осем стотинки )  да се внесат по сметка   IBAN : BG 42 UNCR 96 60 84 9752 6814 

UNCRBGSF , код 44 80 07 при Уникредит Булбанк ,клон Варна офис Тервел.   

 

        Съгласно чл.56 , ал.2 от НРПУРОИ в Община Тервел, стойността на разхода 

аправен за изготвяне на пазарна оценка на имота в размер на 60.00(Шестдесет лева ) да 

се възстанови от купувача по сметка BG 69 UNCR 9660 3127 00 5219 UNCRBGSF при 

Уникредит Булбанк клон Варна, офис Тервел. 

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ -  ГРАД   ТЕРВЕЛ 
Тервел-9450,ул.”Св.СВ.Кирил и Методи”№ 8, Номератор 05751/2070,2075 , факс 2391,е-mail:tervel2000@yahoo.com 



 

                 Заповедта се издава в 7(седем) дневен срок от датата на провеждане на търга 

и се обявява на интернет страницата на община Тервел. 

         

       След като заповедта за обябяване на купувача  влезе в сила на същата  се връчва на 

купувача по реда на АПК. 

 

       Сумите по настоящата заповед да се внесат  от купувача в 14 дневен срок от датата 

на връчване на заповедта. 

 

         Собствеността на имота  ще премине върху купувача след заплащане на 

продажната цена и сключване на договора за покупко-продажба . 

 

         Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на купувача, Директор 

Дирекция “ОС и ТСУ” , директор дирекция “ФМП ” и деловодството за сведение . .  

 

 

 

 

 

ГК                                                              КМЕТ НА ОБЩИНА : 

                                                                                               ( инж.С.СИМЕОНОВ ) 

 

 

 

 

 

 

СЪГЛАСУВАЛИ: 

     

  

          Зам.кмет на Община Тервел:.………………………… 

                                                                (  Д.Илиева ) 

        

            Директор дирекция“ФМП“:………………………… 

                                                                   ( М.Пенева  ) 

  

            Директор дирекция“ОСТСУ“:………………………… 

                                                                      ( Г.Русенов  ) 

        

 

 

 

 

 

Съгласувал юрист:…………………… 

                               (Здравка Иванова)            

 

 
                    



                
 
 
                      
                                    З А П О В Е Д 
                                           № 724 
                                    30.12.2020  год.    
 
                  На основание чл.35, ал.6 от ЗОС, чл.75 от Наредбата за реда за придобиване ,  

управление и разпореждане с общинско имущество и Протокол № 1 от 21.12.2020 год. 

на комисията назначена със заповед № 698 от 18.12.2020 год. на Кмета на Община 

Тервел 

 

                                   О П Р Е Д Е Л Я М: 
 

 

            За купувач ЕТ“ СИСФРУКТ – САЛИ САЛИ“ от  гр.Добрич,   представлявано 

от Сали Иса Сали , видно от удостоверение № 20161220132649 от 20.12.2016 год. на 

Агенция по вписванията гр.Добрич , чрез пълномощника си Ибрям Мустафа Сполу  от 

с.Зърнево, общ.Тервел, ул.“ Първа“ № 17 съгласно пълномощно заверено от нотариус 

Румен Дапков на 15.08.2012 год. относно ПИ 31396.34.107 по КККР на с.Зърнево по 

начин на трайно ползване:Лозе с площ от 500 кв.м(Петстотин квадратни метра)с 

начална тръжна цена  834.00( Осемстотин тридесет и четири лева),   

 

       Купувача следва да внесе за ПИ по НТП - Лозе   сумата от 834.00( Осемстотин 

тридесет и четири лева), по сметка на Община Тервел BG 42 UNCR 9660 8497 5268 

14 банков код 44 56 00 при УНИКРЕДИТ БУЛБАНК клон ВАРНА офис ТЕРВЕЛ. 

 

        Купувачът дължи 2.6 % данък  в размер на  21.68 (Двадесет и един лева 

шестдесет и осем стотинки ) IBAN : BG 42 UNCR 9660 8497 5268 14 UNCRBGSF , 

код 44 25 00 при Уникредит Булбанк , клон Варна офис Тервел съгласно чл.35, ал. 2 от 

Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на Община 

Тервел . 

 

          На основание чл. 35, ал.2 от Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на  Община Тервел,  купувачът дължи 

режийни разноски в размер на 2 % на стойност 16.68 (Шестнадесет лева   шестдесет и 

осем стотинки )  да се внесат по сметка   IBAN : BG 42 UNCR 96 60 84 9752 6814 

UNCRBGSF , код 44 80 07 при Уникредит Булбанк ,клон Варна офис Тервел.   

 

        Съгласно чл.56 , ал.2 от НРПУРОИ в Община Тервел, стойността на разхода 

аправен за изготвяне на пазарна оценка на имота в размер на 60.00(Шестдесет лева ) да 

се възстанови от купувача по сметка BG 69 UNCR 9660 3127 00 5219 UNCRBGSF при 

Уникредит Булбанк клон Варна, офис Тервел. 

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ -  ГРАД   ТЕРВЕЛ 
Тервел-9450,ул.”Св.СВ.Кирил и Методи”№ 8, Номератор 05751/2070,2075 , факс 2391,е-mail:tervel2000@yahoo.com 



        Заповедта се издава в 7(седем) дневен срок от датата на провеждане на търга и се 

обявява на интернет страницата на община Тервел. 

         

       След като заповедта за обябяване на купувача  влезе в сила на същата  се връчва на 

купувача по реда на АПК. 

 

       Сумите по настоящата заповед да се внесат  от купувача в 14 дневен срок от датата 

на връчване на заповедта. 

 

         Собствеността на имота  ще премине върху купувача след заплащане на 

продажната цена и сключване на договора за покупко-продажба . 

 

         Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на купувача, Директор 

Дирекция “ОС и ТСУ” , директор дирекция “ФМП ” и деловодството за сведение . .  

 

 

 

 

 

ГК                                                              КМЕТ НА ОБЩИНА : 

                                                                                               ( инж.С.СИМЕОНОВ ) 

 

 

 

 

 

 

СЪГЛАСУВАЛИ: 

     

  

          Зам.кмет на Община Тервел:.………………………… 

                                                                (  Д.Илиева ) 

        

            Директор дирекция“ФМП“:………………………… 

                                                                   ( М.Пенева  ) 

  

            Директор дирекция“ОСТСУ“:………………………… 

                                                                      ( Г.Русенов  ) 

        

 

 

 

 

 

Съгласувал юрист:…………………… 

                               (Здравка Иванова)            

 

 
                    
 



                
 
 
                      
                                    З А П О В Е Д 
                                           № 725 
                                    30.12.2020  год.    
 
                  На основание чл.35, ал.6 от ЗОС, чл.75 от Наредбата за реда за придобиване ,  

управление и разпореждане с общинско имущество и Протокол № 1 от 21.12.2020 год. 

на комисията назначена със заповед № 698 от 18.12.2020 год. на Кмета на Община 

Тервел 

 

                                   О П Р Е Д Е Л Я М: 
 

 

            За купувач ИВАН ИВАНОВ ИЛАРЕВ от  гр.Айтос, ул. „Гарова” № 5, вх. 3, 

ет.2, ап.4. относно ПИ 37157.31.170 по КККР на с.Кладенци по начин на трайно 

ползване:За друг вид застрояване  с площ от 888 кв.м(Осемстотин осемдесет и осем 

квадратни метра) с начална тръжна цена  1 284.00( Хиляда двеста осемдесет  и 

четири лева). 

 

       Купувача следва да внесе за ПИ по НТП - друг вид застрояване  сумата от  1 

284.00( Хиляда двеста осемдесет  и четири лева), по сметка на Община Тервел BG 42 

UNCR 9660 8497 5268 14 банков код 44 56 00 при УНИКРЕДИТ БУЛБАНК клон 

ВАРНА офис ТЕРВЕЛ. 

 

        Купувачът дължи 2.6 % данък  в размер на  33.38 (Тридесет и три лева тридесет и 

осем стотинки ) IBAN : BG 42 UNCR 9660 8497 5268 14 UNCRBGSF , код 44 25 00 

при Уникредит Булбанк , клон Варна офис Тервел съгласно чл.35, ал. 2 от Наредбата за 

определяне на размера на местните данъци на територията на Община Тервел . 

 

          На основание чл. 35, ал.2 от Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на  Община Тервел,  купувачът дължи 

режийни разноски в размер на 2 % на стойност 25.68 (Двадесет и пет лева   шестдесет 

и осем стотинки )  да се внесат по сметка   IBAN : BG 42 UNCR 96 60 84 9752 6814 

UNCRBGSF , код 44 80 07 при Уникредит Булбанк ,клон Варна офис Тервел.   

 

        Съгласно чл.56 , ал.2 от НРПУРОИ в Община Тервел, стойността на разхода 

аправен за изготвяне на пазарна оценка на имота в размер на 60.00(Шестдесет лева ) да 

се възстанови от купувача по сметка BG 69 UNCR 9660 3127 00 5219 UNCRBGSF при 

Уникредит Булбанк клон Варна, офис Тервел. 

 

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ -  ГРАД   ТЕРВЕЛ 
Тервел-9450,ул.”Св.СВ.Кирил и Методи”№ 8, Номератор 05751/2070,2075 , факс 2391,е-mail:tervel2000@yahoo.com 



        Заповедта се издава в 7(седем) дневен срок от датата на провеждане на търга и се 

обявява на интернет страницата на община Тервел. 

         

       След като заповедта за обябяване на купувача  влезе в сила на същата  се връчва на 

купувача по реда на АПК. 

 

       Сумите по настоящата заповед да се внесат  от купувача в 14 дневен срок от датата 

на връчване на заповедта. 

 

         Собствеността на имота  ще премине върху купувача след заплащане на 

продажната цена и сключване на договора за покупко-продажба . 

 

         Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на купувача, Директор 

Дирекция “ОС и ТСУ” , директор дирекция “ФМП ” и деловодството за сведение . .  

 

 

 

 

 

ГК                                                              КМЕТ НА ОБЩИНА : 

                                                                                               ( инж.С.СИМЕОНОВ ) 

 

 

 

 

 

 

СЪГЛАСУВАЛИ: 

     

  

          Зам.кмет на Община Тервел:.………………………… 

                                                                (  Д.Илиева ) 

        

            Директор дирекция“ФМП“:………………………… 

                                                                   ( М.Пенева  ) 

  

            Директор дирекция“ОСТСУ“:………………………… 

                                                                      ( Г.Русенов  ) 

        

 

 

 

 

 

Съгласувал юрист:…………………… 

                               (Здравка Иванова)            

 

 
                    
 



                
 
 
                      
                                    З А П О В Е Д 
                                           № 726 
                                    30.12.2020  год.    
 
                  На основание чл.35, ал.6 от ЗОС, чл.75 от Наредбата за реда за придобиване ,  

управление и разпореждане с общинско имущество и Протокол № 1 от 21.12.2020 год. 

на комисията назначена със заповед № 698 от 18.12.2020 год. на Кмета на Община 

Тервел 

 

                                   О П Р Е Д Е Л Я М: 
 

 

             За  купувач ЗДРАВКО ПЕТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ  от  с.Кладенци,общ.Тервел ,  

ул. „Втора ”№ 28   относно ПИ 51812.11.3 по КККР на с.Нова Камена по начин на 

трайно ползване:Лозе  с площ от 500 кв.м(Петстотин квадратни метра)с начална 

тръжна цена 715.00   ( Седемстотин и петнадесет лева).  

 

       Купувача следва да внесе за ПИ по НТП - Лозе  сумата от  715.00( Седемстотин и 

петнадесет лева), по сметка на Община Тервел BG 42 UNCR 9660 8497 5268 14 банков 

код 44 56 00 при УНИКРЕДИТ БУЛБАНК клон ВАРНА офис ТЕРВЕЛ. 

 

        Купувачът дължи 2.6 % данък  в размер на  18.59 (Осемнадесет лева петдесет и 

девет  стотинки ) IBAN : BG 42 UNCR 9660 8497 5268 14 UNCRBGSF , код 44 25 00 

при Уникредит Булбанк , клон Варна офис Тервел съгласно чл.35, ал. 2 от Наредбата за 

определяне на размера на местните данъци на територията на Община Тервел . 

 

          На основание чл. 35, ал.2 от Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на  Община Тервел,  купувачът дължи 

режийни разноски в размер на 2 % на стойност 14.30 (Четиринадесет лева и тридесет    

стотинки )  да се внесат по сметка   IBAN : BG 42 UNCR 96 60 84 9752 6814 

UNCRBGSF , код 44 80 07 при Уникредит Булбанк ,клон Варна офис Тервел.   

 

        Съгласно чл.56 , ал.2 от НРПУРОИ в Община Тервел, стойността на разхода 

аправен за изготвяне на пазарна оценка на имота в размер на 60.00(Шестдесет лева ) да 

се възстанови от купувача по сметка BG 69 UNCR 9660 3127 00 5219 UNCRBGSF при 

Уникредит Булбанк клон Варна, офис Тервел. 

 

        Заповедта се издава в 7(седем) дневен срок от датата на провеждане на търга и се 

обявява на интернет страницата на община Тервел. 

         

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ -  ГРАД   ТЕРВЕЛ 
Тервел-9450,ул.”Св.СВ.Кирил и Методи”№ 8, Номератор 05751/2070,2075 , факс 2391,е-mail:tervel2000@yahoo.com 



       След като заповедта за обябяване на купувача  влезе в сила на същата  се връчва на 

купувача по реда на АПК. 

 

       Сумите по настоящата заповед да се внесат  от купувача в 14 дневен срок от датата 

на връчване на заповедта. 

 

         Собствеността на имота  ще премине върху купувача след заплащане на 

продажната цена и сключване на договора за покупко-продажба . 

 

         Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на купувача, Директор 

Дирекция “ОС и ТСУ” , директор дирекция “ФМП ” и деловодството за сведение . .  

 

 

 

 

 

ГК                                                              КМЕТ НА ОБЩИНА : 

                                                                                               ( инж.С.СИМЕОНОВ ) 

 

 

 

 

 

 

СЪГЛАСУВАЛИ: 

     

  

          Зам.кмет на Община Тервел:.………………………… 

                                                                (  Д.Илиева ) 

        

            Директор дирекция“ФМП“:………………………… 

                                                                   ( М.Пенева  ) 

  

            Директор дирекция“ОСТСУ“:………………………… 

                                                                      ( Г.Русенов  ) 

        

 

 

 

 

 

Съгласувал юрист:…………………… 

                               (Здравка Иванова)            

 

 
                    
 

 

 



                
 
 
                      
                                    З А П О В Е Д 
                                           № 727 
                                    30.12.2020  год.    
 
                  На основание чл.35, ал.6 от ЗОС, чл.75 от Наредбата за реда за придобиване ,  

управление и разпореждане с общинско имущество и Протокол № 1 от 21.12.2020 год. 

на комисията назначена със заповед № 698 от 18.12.2020 год. на Кмета на Община 

Тервел 

 

                                   О П Р Е Д Е Л Я М: 
 

 

            За купувач  ЗДРАВКО  ПЕТРОВ  ЖЕЛЯЗКОВ  от  с.Кладенци,общ.Тервел , 

ул. „Втора ”№ 28   относно ПИ 51812.11.91 по КККР на с.Нова Камена по начин на 

трайно ползване:Лозе  с площ от 500 кв.м(Петстотин квадратни метра)с начална 

тръжна цена 715.00   ( Седемстотин и петнадесет лева).  

 

       Купувача следва да внесе за ПИ по НТП - Лозе  сумата от  715.00( Седемстотин и 

петнадесет лева), по сметка на Община Тервел BG 42 UNCR 9660 8497 5268 14 банков 

код 44 56 00 при УНИКРЕДИТ БУЛБАНК клон ВАРНА офис ТЕРВЕЛ. 

 

        Купувачът дължи 2.6 % данък  в размер на  18.59 (Осемнадесет лева петдесет и 

девет  стотинки ) IBAN : BG 42 UNCR 9660 8497 5268 14 UNCRBGSF , код 44 25 00 

при Уникредит Булбанк , клон Варна офис Тервел съгласно чл.35, ал. 2 от Наредбата за 

определяне на размера на местните данъци на територията на Община Тервел . 

 

          На основание чл. 35, ал.2 от Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на  Община Тервел,  купувачът дължи 

режийни разноски в размер на 2 % на стойност 14.30 (Четиринадесет лева и тридесет    

стотинки )  да се внесат по сметка   IBAN : BG 42 UNCR 96 60 84 9752 6814 

UNCRBGSF , код 44 80 07 при Уникредит Булбанк ,клон Варна офис Тервел.   

 

        Съгласно чл.56 , ал.2 от НРПУРОИ в Община Тервел, стойността на разхода 

аправен за изготвяне на пазарна оценка на имота в размер на 60.00(Шестдесет лева ) да 

се възстанови от купувача по сметка BG 69 UNCR 9660 3127 00 5219 UNCRBGSF при 

Уникредит Булбанк клон Варна, офис Тервел. 

 

        Заповедта се издава в 7(седем) дневен срок от датата на провеждане на търга и се 

обявява на интернет страницата на община Тервел. 

         

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ -  ГРАД   ТЕРВЕЛ 
Тервел-9450,ул.”Св.СВ.Кирил и Методи”№ 8, Номератор 05751/2070,2075 , факс 2391,е-mail:tervel2000@yahoo.com 



       След като заповедта за обябяване на купувача  влезе в сила на същата  се връчва на 

купувача по реда на АПК. 

 

       Сумите по настоящата заповед да се внесат  от купувача в 14 дневен срок от датата 

на връчване на заповедта. 

 

         Собствеността на имота  ще премине върху купувача след заплащане на 

продажната цена и сключване на договора за покупко-продажба . 

 

         Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на купувача, Директор 

Дирекция “ОС и ТСУ” , директор дирекция “ФМП ” и деловодството за сведение . .  

 

 

 

 

 

ГК                                                              КМЕТ НА ОБЩИНА : 

                                                                                               ( инж.С.СИМЕОНОВ ) 

 

 

 

 

 

 

СЪГЛАСУВАЛИ: 

     

  

          Зам.кмет на Община Тервел:.………………………… 

                                                                (  Д.Илиева ) 

        

            Директор дирекция“ФМП“:………………………… 

                                                                   ( М.Пенева  ) 

  

            Директор дирекция“ОСТСУ“:………………………… 

                                                                      ( Г.Русенов  ) 

        

 

 

 

 

 

Съгласувал юрист:…………………… 

                               (Здравка Иванова)            

 

 
                    
 

 

 



                
 
 
                      
                                    З А П О В Е Д 
                                           № 728 
                                    30.12.2020  год.    
 
                  На основание чл.35, ал.6 от ЗОС, чл.75 от Наредбата за реда за придобиване ,  

управление и разпореждане с общинско имущество и Протокол № 1 от 21.12.2020 год. 

на комисията назначена със заповед № 698 от 18.12.2020 год. на Кмета на Община 

Тервел 

 

                                   О П Р Е Д Е Л Я М: 
 

 

            За  купувач ЗДРАВКО  ПЕТРОВ  ЖЕЛЯЗКОВ от  с.Кладенци,общ.Тервел , 

ул. „Втора ”№ 28   относно ПИ 51812.11.116 по КККР на с.Нова Камена по начин на 

трайно ползване:Лозе  с площ от 500 кв.м(Петстотин квадратни метра)с начална 

тръжна цена 715.00   ( Седемстотин и петнадесет лева).  

 

       Купувача следва да внесе за ПИ по НТП - Лозе  сумата от  715.00( Седемстотин и 

петнадесет лева), по сметка на Община Тервел BG 42 UNCR 9660 8497 5268 14 банков 

код 44 56 00 при УНИКРЕДИТ БУЛБАНК клон ВАРНА офис ТЕРВЕЛ. 

 

        Купувачът дължи 2.6 % данък  в размер на  18.59 (Осемнадесет лева петдесет и 

девет  стотинки ) IBAN : BG 42 UNCR 9660 8497 5268 14 UNCRBGSF , код 44 25 00 

при Уникредит Булбанк , клон Варна офис Тервел съгласно чл.35, ал. 2 от Наредбата за 

определяне на размера на местните данъци на територията на Община Тервел . 

 

          На основание чл. 35, ал.2 от Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на  Община Тервел,  купувачът дължи 

режийни разноски в размер на 2 % на стойност 14.30 (Четиринадесет лева и тридесет    

стотинки )  да се внесат по сметка   IBAN : BG 42 UNCR 96 60 84 9752 6814 

UNCRBGSF , код 44 80 07 при Уникредит Булбанк ,клон Варна офис Тервел.   

 

        Съгласно чл.56 , ал.2 от НРПУРОИ в Община Тервел, стойността на разхода 

аправен за изготвяне на пазарна оценка на имота в размер на 60.00(Шестдесет лева ) да 

се възстанови от купувача по сметка BG 69 UNCR 9660 3127 00 5219 UNCRBGSF при 

Уникредит Булбанк клон Варна, офис Тервел. 

 

        Заповедта се издава в 7(седем) дневен срок от датата на провеждане на търга и се 

обявява на интернет страницата на община Тервел. 

         

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ -  ГРАД   ТЕРВЕЛ 
Тервел-9450,ул.”Св.СВ.Кирил и Методи”№ 8, Номератор 05751/2070,2075 , факс 2391,е-mail:tervel2000@yahoo.com 



       След като заповедта за обябяване на купувача  влезе в сила на същата  се връчва на 

купувача по реда на АПК. 

 

       Сумите по настоящата заповед да се внесат  от купувача в 14 дневен срок от датата 

на връчване на заповедта. 

 

         Собствеността на имота  ще премине върху купувача след заплащане на 

продажната цена и сключване на договора за покупко-продажба . 

 

         Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на купувача, Директор 

Дирекция “ОС и ТСУ” , директор дирекция “ФМП ” и деловодството за сведение . .  

 

 

 

 

 

ГК                                                              КМЕТ НА ОБЩИНА : 

                                                                                               ( инж.С.СИМЕОНОВ ) 

 

 

 

 

 

 

СЪГЛАСУВАЛИ: 

     

  

          Зам.кмет на Община Тервел:.………………………… 

                                                                (  Д.Илиева ) 

        

            Директор дирекция“ФМП“:………………………… 

                                                                   ( М.Пенева  ) 

  

            Директор дирекция“ОСТСУ“:………………………… 

                                                                      ( Г.Русенов  ) 

        

 

 

 

 

 

Съгласувал юрист:…………………… 

                               (Здравка Иванова)            

 

 
                    
 

 

 

 



                
 
 
                      
                                    З А П О В Е Д 
                                           № 729 
                                    30.12.2020  год.    
 
                  На основание чл.35, ал.6 от ЗОС, чл.75 от Наредбата за реда за придобиване ,  

управление и разпореждане с общинско имущество и Протокол № 1 от 21.12.2020 год. 

на комисията назначена със заповед № 698 от 18.12.2020 год. на Кмета на Община 

Тервел 

 

                                   О П Р Е Д Е Л Я М: 
 

 

            За купувач  ЗДРАВКО  ПЕТРОВ  ЖЕЛЯЗКОВ  от  с.Кладенци,общ.Тервел, 

ул. „Втора ”№ 28   относно ПИ 51812.11.119 по КККР на с.Нова Камена по начин на 

трайно ползване:Лозе  с площ от 500 кв.м(Петстотин квадратни метра)с начална 

тръжна цена 715.00   ( Седемстотин и петнадесет лева).  

 

       Купувача следва да внесе за ПИ по НТП - Лозе  сумата от  715.00( Седемстотин и 

петнадесет лева), по сметка на Община Тервел BG 42 UNCR 9660 8497 5268 14 банков 

код 44 56 00 при УНИКРЕДИТ БУЛБАНК клон ВАРНА офис ТЕРВЕЛ. 

 

        Купувачът дължи 2.6 % данък  в размер на  18.59 (Осемнадесет лева петдесет и 

девет  стотинки ) IBAN : BG 42 UNCR 9660 8497 5268 14 UNCRBGSF , код 44 25 00 

при Уникредит Булбанк , клон Варна офис Тервел съгласно чл.35, ал. 2 от Наредбата за 

определяне на размера на местните данъци на територията на Община Тервел . 

 

          На основание чл. 35, ал.2 от Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на  Община Тервел,  купувачът дължи 

режийни разноски в размер на 2 % на стойност 14.30 (Четиринадесет лева и тридесет    

стотинки )  да се внесат по сметка   IBAN : BG 42 UNCR 96 60 84 9752 6814 

UNCRBGSF , код 44 80 07 при Уникредит Булбанк ,клон Варна офис Тервел.   

 

        Съгласно чл.56 , ал.2 от НРПУРОИ в Община Тервел, стойността на разхода 

аправен за изготвяне на пазарна оценка на имота в размер на 60.00(Шестдесет лева ) да 

се възстанови от купувача по сметка BG 69 UNCR 9660 3127 00 5219 UNCRBGSF при 

Уникредит Булбанк клон Варна, офис Тервел. 

 

        Заповедта се издава в 7(седем) дневен срок от датата на провеждане на търга и се 

обявява на интернет страницата на община Тервел. 

         

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ -  ГРАД   ТЕРВЕЛ 
Тервел-9450,ул.”Св.СВ.Кирил и Методи”№ 8, Номератор 05751/2070,2075 , факс 2391,е-mail:tervel2000@yahoo.com 



       След като заповедта за обябяване на купувача  влезе в сила на същата  се връчва на 

купувача по реда на АПК. 

 

       Сумите по настоящата заповед да се внесат  от купувача в 14 дневен срок от датата 

на връчване на заповедта. 

 

         Собствеността на имота  ще премине върху купувача след заплащане на 

продажната цена и сключване на договора за покупко-продажба . 

 

         Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на купувача, Директор 

Дирекция “ОС и ТСУ” , директор дирекция “ФМП ” и деловодството за сведение . .  

 

 

 

 

 

ГК                                                              КМЕТ НА ОБЩИНА : 

                                                                                               ( инж.С.СИМЕОНОВ ) 

 

 

 

 

 

 

СЪГЛАСУВАЛИ: 

     

  

          Зам.кмет на Община Тервел:.………………………… 

                                                                (  Д.Илиева ) 

        

            Директор дирекция“ФМП“:………………………… 

                                                                   ( М.Пенева  ) 

  

            Директор дирекция“ОСТСУ“:………………………… 

                                                                      ( Г.Русенов  ) 

        

 

 

 

 

 

Съгласувал юрист:…………………… 

                               (Здравка Иванова)            

 

 
                    
 

 

 

 



                
 
 
                      
                                    З А П О В Е Д 
                                           № 730 
                                    30.12.2020  год.    
 
                  На основание чл.35, ал.6 от ЗОС, чл.75 от Наредбата за реда за придобиване ,  

управление и разпореждане с общинско имущество и Протокол № 1 от 21.12.2020 год. 

на комисията назначена със заповед № 698 от 18.12.2020 год. на Кмета на Община 

Тервел 

 

                                   О П Р Е Д Е Л Я М: 
 

 

            За  купувач  ЗДРАВКО  ПЕТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ от  с.Кладенци,общ.Тервел , 

ул. „Втора ”№ 28   относно ПИ 51812.11.138 по КККР на с.Нова Камена по начин на 

трайно ползване:Лозе  с площ от 500 кв.м(Петстотин квадратни метра)с начална 

тръжна цена 715.00   ( Седемстотин и петнадесет лева).  

 

       Купувача следва да внесе за ПИ по НТП - Лозе  сумата от  715.00( Седемстотин и 

петнадесет лева), по сметка на Община Тервел BG 42 UNCR 9660 8497 5268 14 банков 

код 44 56 00 при УНИКРЕДИТ БУЛБАНК клон ВАРНА офис ТЕРВЕЛ. 

 

        Купувачът дължи 2.6 % данък  в размер на  18.59 (Осемнадесет лева петдесет и 

девет  стотинки ) IBAN : BG 42 UNCR 9660 8497 5268 14 UNCRBGSF , код 44 25 00 

при Уникредит Булбанк , клон Варна офис Тервел съгласно чл.35, ал. 2 от Наредбата за 

определяне на размера на местните данъци на територията на Община Тервел . 

 

          На основание чл. 35, ал.2 от Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на  Община Тервел,  купувачът дължи 

режийни разноски в размер на 2 % на стойност 14.30 (Четиринадесет лева и тридесет    

стотинки )  да се внесат по сметка   IBAN : BG 42 UNCR 96 60 84 9752 6814 

UNCRBGSF , код 44 80 07 при Уникредит Булбанк ,клон Варна офис Тервел.   

 

        Съгласно чл.56 , ал.2 от НРПУРОИ в Община Тервел, стойността на разхода 

аправен за изготвяне на пазарна оценка на имота в размер на 60.00(Шестдесет лева ) да 

се възстанови от купувача по сметка BG 69 UNCR 9660 3127 00 5219 UNCRBGSF при 

Уникредит Булбанк клон Варна, офис Тервел. 

 

        Заповедта се издава в 7(седем) дневен срок от датата на провеждане на търга и се 

обявява на интернет страницата на община Тервел. 

         

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ -  ГРАД   ТЕРВЕЛ 
Тервел-9450,ул.”Св.СВ.Кирил и Методи”№ 8, Номератор 05751/2070,2075 , факс 2391,е-mail:tervel2000@yahoo.com 



       След като заповедта за обябяване на купувача  влезе в сила на същата  се връчва на 

купувача по реда на АПК. 

 

       Сумите по настоящата заповед да се внесат  от купувача в 14 дневен срок от датата 

на връчване на заповедта. 

 

         Собствеността на имота  ще премине върху купувача след заплащане на 

продажната цена и сключване на договора за покупко-продажба . 

 

         Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на купувача, Директор 

Дирекция “ОС и ТСУ” , директор дирекция “ФМП ” и деловодството за сведение . .  

 

 

 

 

 

ГК                                                              КМЕТ НА ОБЩИНА : 

                                                                                               ( инж.С.СИМЕОНОВ ) 

 

 

 

 

 

 

СЪГЛАСУВАЛИ: 

     

  

          Зам.кмет на Община Тервел:.………………………… 

                                                                (  Д.Илиева ) 

        

            Директор дирекция“ФМП“:………………………… 

                                                                   ( М.Пенева  ) 

  

            Директор дирекция“ОСТСУ“:………………………… 

                                                                      ( Г.Русенов  ) 

        

 

 

 

 

 

Съгласувал юрист:…………………… 

                               (Здравка Иванова)            

 

 
                    
 

 

 



                
 
 
                      
                                    З А П О В Е Д 
                                           № 731 
                                    30.12.2020  год.    
 
                  На основание чл.35, ал.6 от ЗОС, чл.75 от Наредбата за реда за придобиване ,  

управление и разпореждане с общинско имущество и Протокол № 1 от 21.12.2020 год. 

на комисията назначена със заповед № 698 от 18.12.2020 год. на Кмета на Община 

Тервел 

 

                                   О П Р Е Д Е Л Я М: 
 

 

            За  купувач  ЗДРАВКО  ПЕТРОВ  ЖЕЛЯЗКОВ от  с.Кладенци,общ.Тервел , 

ул. „Втора ”№ 28   относно ПИ 51812.11.162 по КККР на с.Нова Камена по начин на 

трайно ползване:Лозе  с площ от 500 кв.м(Петстотин квадратни метра)с начална 

тръжна цена 715.00   ( Седемстотин и петнадесет лева).  

 

       Купувача следва да внесе за ПИ по НТП - Лозе  сумата от  715.00( Седемстотин и 

петнадесет лева), по сметка на Община Тервел BG 42 UNCR 9660 8497 5268 14 банков 

код 44 56 00 при УНИКРЕДИТ БУЛБАНК клон ВАРНА офис ТЕРВЕЛ. 

 

        Купувачът дължи 2.6 % данък  в размер на  18.59 (Осемнадесет лева петдесет и 

девет  стотинки ) IBAN : BG 42 UNCR 9660 8497 5268 14 UNCRBGSF , код 44 25 00 

при Уникредит Булбанк , клон Варна офис Тервел съгласно чл.35, ал. 2 от Наредбата за 

определяне на размера на местните данъци на територията на Община Тервел . 

 

          На основание чл. 35, ал.2 от Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на  Община Тервел,  купувачът дължи 

режийни разноски в размер на 2 % на стойност 14.30 (Четиринадесет лева и тридесет    

стотинки )  да се внесат по сметка   IBAN : BG 42 UNCR 96 60 84 9752 6814 

UNCRBGSF , код 44 80 07 при Уникредит Булбанк ,клон Варна офис Тервел.   

 

        Съгласно чл.56 , ал.2 от НРПУРОИ в Община Тервел, стойността на разхода 

аправен за изготвяне на пазарна оценка на имота в размер на 60.00(Шестдесет лева ) да 

се възстанови от купувача по сметка BG 69 UNCR 9660 3127 00 5219 UNCRBGSF при 

Уникредит Булбанк клон Варна, офис Тервел. 

 

         Сумите по настоящата заповед да се внесат  от купувача в 14 дневен срок от 

датата на връчване на заповедта. 

 

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ -  ГРАД   ТЕРВЕЛ 
Тервел-9450,ул.”Св.СВ.Кирил и Методи”№ 8, Номератор 05751/2070,2075 , факс 2391,е-mail:tervel2000@yahoo.com 



         Собствеността на имота  ще премине върху купувача след заплащане на 

продажната цена и сключване на договора за покупко-продажба . 

 

         Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на купувача, Директор 

Дирекция “ОС и ТСУ” , директор дирекция “ФМП ” и деловодството за сведение . .  

 

 

 

 

 

ГК                                                              КМЕТ НА ОБЩИНА : 

                                                                                               ( инж.С.СИМЕОНОВ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЪГЛАСУВАЛИ: 

     

  

          Зам.кмет на Община Тервел:.………………………… 

                                                                (  Д.Илиева ) 

        

            Директор дирекция“ФМП“:………………………… 

                                                                   ( М.Пенева  ) 

  

            Директор дирекция“ОСТСУ“:………………………… 

                                                                      ( Г.Русенов  ) 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                
 
 
                      
                                    З А П О В Е Д 
                                           № 732 
                                    30.12.2020  год.    
 
                  На основание чл.35, ал.6 от ЗОС, чл.75 от Наредбата за реда за придобиване ,  

управление и разпореждане с общинско имущество и Протокол № 1 от 21.12.2020 год. 

на комисията назначена със заповед № 698 от 18.12.2020 год. на Кмета на Община 

Тервел 

 

                                   О П Р Е Д Е Л Я М: 
 

 

            За купувач ЗДРАВКО ПЕТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ от  с.Кладенци, общ.Тервел , 

ул. „Втора ”№ 28   относно ПИ 51812.11.184 по КККР на с.Нова Камена по начин на 

трайно ползване:Лозе  с площ от 500 кв.м(Петстотин квадратни метра)с начална 

тръжна цена 715.00   ( Седемстотин и петнадесет лева).  

 

       Купувача следва да внесе за ПИ по НТП - Лозе  сумата от  715.00( Седемстотин и 

петнадесет лева), по сметка на Община Тервел BG 42 UNCR 9660 8497 5268 14 банков 

код 44 56 00 при УНИКРЕДИТ БУЛБАНК клон ВАРНА офис ТЕРВЕЛ. 

 

        Купувачът дължи 2.6 % данък  в размер на  18.59 (Осемнадесет лева петдесет и 

девет  стотинки ) IBAN : BG 42 UNCR 9660 8497 5268 14 UNCRBGSF , код 44 25 00 

при Уникредит Булбанк , клон Варна офис Тервел съгласно чл.35, ал. 2 от Наредбата за 

определяне на размера на местните данъци на територията на Община Тервел . 

 

          На основание чл. 35, ал.2 от Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на  Община Тервел,  купувачът дължи 

режийни разноски в размер на 2 % на стойност 14.30 (Четиринадесет лева и тридесет    

стотинки )  да се внесат по сметка   IBAN : BG 42 UNCR 96 60 84 9752 6814 

UNCRBGSF , код 44 80 07 при Уникредит Булбанк ,клон Варна офис Тервел.   

 

        Съгласно чл.56 , ал.2 от НРПУРОИ в Община Тервел, стойността на разхода 

аправен за изготвяне на пазарна оценка на имота в размер на 60.00(Шестдесет лева ) да 

се възстанови от купувача по сметка BG 69 UNCR 9660 3127 00 5219 UNCRBGSF при 

Уникредит Булбанк клон Варна, офис Тервел. 

 

                 Заповедта се издава в 7(седем) дневен срок от датата на провеждане на търга 

и се обявява на интернет страницата на община Тервел. 

         

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ -  ГРАД   ТЕРВЕЛ 
Тервел-9450,ул.”Св.СВ.Кирил и Методи”№ 8, Номератор 05751/2070,2075 , факс 2391,е-mail:tervel2000@yahoo.com 



       След като заповедта за обябяване на купувача  влезе в сила на същата  се връчва на 

купувача по реда на АПК. 

 

       Сумите по настоящата заповед да се внесат  от купувача в 14 дневен срок от датата 

на връчване на заповедта. 

 

         Собствеността на имота  ще премине върху купувача след заплащане на 

продажната цена и сключване на договора за покупко-продажба . 

 

         Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на купувача, Директор 

Дирекция “ОС и ТСУ” , директор дирекция “ФМП ” и деловодството за сведение . .  

 

 

 

 

 

ГК                                                              КМЕТ НА ОБЩИНА : 

                                                                                               ( инж.С.СИМЕОНОВ ) 

 

 

 

 

 

 

СЪГЛАСУВАЛИ: 

     

  

          Зам.кмет на Община Тервел:.………………………… 

                                                                (  Д.Илиева ) 

        

            Директор дирекция“ФМП“:………………………… 

                                                                   ( М.Пенева  ) 

  

            Директор дирекция“ОСТСУ“:………………………… 

                                                                      ( Г.Русенов  ) 

        

 

 

 

 

 

Съгласувал юрист:…………………… 

                               (Здравка Иванова)            

 

 
                    
 

 

 

 



                
 
 
                      
                                    З А П О В Е Д 
                                           № 733 
                                    30.12.2020  год.    
 
                  На основание чл.35, ал.6 от ЗОС, чл.75 от Наредбата за реда за придобиване ,  

управление и разпореждане с общинско имущество и Протокол № 1 от 21.12.2020 год. 

на комисията назначена със заповед № 698 от 18.12.2020 год. на Кмета на Община 

Тервел 

 

                                   О П Р Е Д Е Л Я М: 
 

 

            За купувач БЕДИХА МУХАРЕМ ЯШАР от  гр.Тервел,ул. „Пирин ”№ 26   

относно ПИ 72271.501.2061 по КККР на гр.Тервел по начин на трайно 

ползване:Дворно място с отреждане за  „Индивидуално жилищностроителство” с площ 

от 488 кв.м(Четиристотин осемдесет и осем  квадратни метра) с начална тръжна 

цена 4 752.00( Четири хиляди седемстотин петдесет и два лева). 

 

      Купувача следва да внесе за ПИ по НТП - Дворно място  сумата от  5 727.11( Пет 

хиляди седемстотин двадесет и седем лева и единадесет стотинки ) с вкл.ДДС, по 

сметка на Община Тервел BG 42 UNCR 9660 8497 5268 14 банков код 44 56 00 при 

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК клон ВАРНА офис ТЕРВЕЛ. 

 

        Купувачът дължи 2.6 % данък  в размер на  148.90 (Сто четиридесет и осем лева  

и деветдесет  стотинки ) IBAN : BG 42 UNCR 9660 8497 5268 14 UNCRBGSF , код 44 

25 00 при Уникредит Булбанк , клон Варна офис Тервел съгласно чл.35, ал. 2 от 

Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на Община 

Тервел . 

 

          На основание чл. 35, ал.2 от Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на  Община Тервел,  купувачът дължи 

режийни разноски в размер на 2 % на стойност 114.54 (Сто и четиринадесет лева  

петдесет и четири   стотинки )  да се внесат по сметка   IBAN : BG 42 UNCR 96 60 84 

9752 6814 UNCRBGSF , код 44 80 07 при Уникредит Булбанк ,клон Варна офис 

Тервел.   

 

        Съгласно чл.56 , ал.2 от НРПУРОИ в Община Тервел, стойността на разхода 

аправен за изготвяне на пазарна оценка на имота в размер на 120.00(Сто и двадесет  

лева ) да се възстанови от купувача по сметка BG 69 UNCR 9660 3127 00 5219 

UNCRBGSF при Уникредит Булбанк клон Варна, офис Тервел. 

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ -  ГРАД   ТЕРВЕЛ 
Тервел-9450,ул.”Св.СВ.Кирил и Методи”№ 8, Номератор 05751/2070,2075 , факс 2391,е-mail:tervel2000@yahoo.com 



 

         Сумите по настоящата заповед да се внесат  от купувача в 14 дневен срок от 

датата на връчване на заповедта. 

 

         Собствеността на имота  ще премине върху купувача след заплащане на 

продажната цена и сключване на договора за покупко-продажба . 

 

         Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на купувача, Директор 

Дирекция “ОС и ТСУ” , директор дирекция “ФМП ” и деловодството за сведение . .  

 

 

 

 

 

ГК                                                              КМЕТ НА ОБЩИНА : 

                                                                                               ( инж.С.СИМЕОНОВ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЪГЛАСУВАЛИ: 

     

  

          Зам.кмет на Община Тервел:.………………………… 

                                                                (  Д.Илиева ) 

        

            Директор дирекция“ФМП“:………………………… 

                                                                   ( М.Пенева  ) 

  

            Директор дирекция“ОСТСУ“:………………………… 

                                                                      ( Г.Русенов  ) 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                
 
 
                      
                                    З А П О В Е Д 
                                           № 734 
                                    30.12.2020  год.    
 
                  На основание чл.35, ал.6 от ЗОС, чл.75 от Наредбата за реда за придобиване ,  

управление и разпореждане с общинско имущество и Протокол № 1 от 21.12.2020 год. 

на комисията назначена със заповед № 698 от 18.12.2020 год. на Кмета на Община 

Тервел 

 

                                   О П Р Е Д Е Л Я М: 
 

 

            За купувач НЕЖДЕТ НАДЖИ ИСМАИЛ от с.Безмер,общ.Тервел 

ул.“Тридесет и четвърта“ № 5 относно 18191.41.189 по КККР на с.Гуслар по начин на 

трайно ползване : Друг вид застрояване с площ от 6 575 кв.м(Шест хиляди петстотин 

седемдесет и пет  квадратни метра) с начална тръжна цена 8 934.00( Осем хиляди 

деветстотин  тридесет и четири лева). 

 

          Купувача следва да внесе за ПИ по НТП - Друг вид застрояване сумата от  8 

934.00( Осем хиляди деветстотин  тридесет и четири лева), по сметка на Община 

Тервел BG 42 UNCR 9660 8497 5268 14 банков код 44 56 00 при УНИКРЕДИТ 

БУЛБАНК клон ВАРНА офис ТЕРВЕЛ. 

 

        Купувачът дължи 2.6 % данък  в размер на  232.28 (Двестатридесет и два лева 

двадесет и осем  стотинки ) IBAN : BG 42 UNCR 9660 8497 5268 14 UNCRBGSF , 

код 44 25 00 при Уникредит Булбанк , клон Варна офис Тервел съгласно чл.35, ал. 2 от 

Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на Община 

Тервел . 

 

          На основание чл. 35, ал.2 от Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на  Община Тервел,  купувачът дължи 

режийни разноски в размер на 2 % на стойност 178.68 (Сто седемдесет и осем  лева  

шестдесет и осем   стотинки )  да се внесат по сметка   IBAN : BG 42 UNCR 96 60 84 

9752 6814 UNCRBGSF , код 44 80 07 при Уникредит Булбанк ,клон Варна офис 

Тервел.   

 

        Съгласно чл.56 , ал.2 от НРПУРОИ в Община Тервел, стойността на разхода 

аправен за изготвяне на пазарна оценка на имота в размер на 60.00(Шестдесет  лева ) 

да се възстанови от купувача по сметка BG 69 UNCR 9660 3127 00 5219 UNCRBGSF 

при Уникредит Булбанк клон Варна, офис Тервел. 

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ -  ГРАД   ТЕРВЕЛ 
Тервел-9450,ул.”Св.СВ.Кирил и Методи”№ 8, Номератор 05751/2070,2075 , факс 2391,е-mail:tervel2000@yahoo.com 



 

        Заповедта се издава в 7(седем) дневен срок от датата на провеждане на търга и се 

обявява на интернет страницата на община Тервел. 

         

       След като заповедта за обябяване на купувача  влезе в сила на същата  се връчва на 

купувача по реда на АПК. 

 

       Сумите по настоящата заповед да се внесат  от купувача в 14 дневен срок от датата 

на връчване на заповедта. 

 

         Собствеността на имота  ще премине върху купувача след заплащане на 

продажната цена и сключване на договора за покупко-продажба . 

 

         Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на купувача, Директор 

Дирекция “ОС и ТСУ” , директор дирекция “ФМП ” и деловодството за сведение . .  

 

 

 

 

 

ГК                                                              КМЕТ НА ОБЩИНА : 

                                                                                               ( инж.С.СИМЕОНОВ ) 

 

 

 

 

 

 

СЪГЛАСУВАЛИ: 

     

  

          Зам.кмет на Община Тервел:.………………………… 

                                                                (  Д.Илиева ) 

        

            Директор дирекция“ФМП“:………………………… 

                                                                   ( М.Пенева  ) 

  

            Директор дирекция“ОСТСУ“:………………………… 

                                                                      ( Г.Русенов  ) 

        

 

 

 

 

 

Съгласувал юрист:…………………… 

                               (Здравка Иванова)            

 

 
                    



 


