
ОБЩИНА ГУРКОВО, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА 
НА ОСНОВАНИЕ  РЕШЕНИЯ с  №№ 549 / 550 / 551 и 552 от 26.03.2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО  и  

ЗАПОВЕДИ с  №№ 181, 178, 179, 180 и 182 от 29.04.2015 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО 
 

О Б Я В Я В А: 
 

Публичен търг с явно наддаване за: 
 1. Отдаване под аренда за срок от 15 години на недвижим имот - частна общинска собственост с идентификатор 21124.3.12 по 

кадастралната карта на с. Димовци, общ. Гурково, с площ 993 кв.м., Категория на земята: VI. Поливност: не. Трайно 
предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Изоставено трайно насаждение при граници на целия 
имот, поземлени имоти с идентификатори: 21124.3.21, 211124.3.20, 21124.3.13, 21124.3.11, 21124.3.511. 
 

Търгът  ще се проведе на 05.06.2015 г. от 10.00 часа, в сградата на Общинска администрация – гр. Гурково ет.2, ст.№6  при 
първоначална тръжна цена на годишно арендно плащане от 30.00 лева за целия имот. 

 
2. Отдаване под наем за срок от 5 години на недвижим имот - частна общинска собственост с идентификатор 44776.24.2 по 

кадастралната карта на с. Лява река, общ. Гурково, с площ 741 кв.м., Категория на земята: ІХ. Поливност: не. Трайно 
предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива, при граници на целия имот, поземлени имоти с 
идентификатори: 44776.10.593, 44776.24.3, 44776.442.488, 44776.24.1 

 
Търгът  ще се проведе на 05.06.2015 г. от 10,30 часа в сградата на Общинска администрация – гр. Гурково ет.2, ст.№6 при 
първоначална тръжна цена на месечен наем от 3,00 лева.  
 
 3. Отдаване под наем за срок от 5 години на недвижим имот - частна общинска собственост с идентификатор 44776.24.3 по 

кадастралната карта на с. Лява река, общ. Гурково, с площ 547 кв.м., Категория на земята: ІХ. Поливност: не., Трайно 
предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива, при граници на целия имот, поземлени имоти с 
идентификатори: 44776.10.593, 44776.24.4, 44776.442.488, 44776.24.2. 

 
Търгът  ще се проведе на 05.06.2015 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – гр. Гурково ет.2, ст.№6 
първоначална тръжна цена на месечен наем от 2,00 лева.  

 
 

 4. Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 18157.44.49 по кадастралната карта на гр. 
Гурково, общ. Гурково, с площ 1103 кв.м., Местност: Дюлевец,  Категория на земята: IX. Поливност: не. Трайно предназначение на 
територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Лозе, при граници на целия имот, поземлени имоти с идентификатори: 
18157.44.47, 18157.44.50, 18157.44.54, 18157.44.992 

 
 Търгът  ще се проведе на 05.06.2015 г. от 11,30 часа в сградата на Общинска администрация – гр.Гурково ет.2, ст.№6 при 
първоначална тръжна цена от 750.00 лева за целия имот. 



 
 

5. Учредяване възмездно право на строеж върху 100 кв.м. от недвижим имот – частна общинска собственост, 
представляващ: поземлен имот с идентификатор 18157.501.2059, с площ 525 кв.м., ул. “Лозенец-юг” №10 по кадастралната карта 
на гр. Гурково, при граници на имота: 18157.501.2055, 18157.501.2100, 18157.501.829, 18157.501.2058. 
 
 Търгът  ще се проведе на 05.06.2015 г. от 12,00 часа в сградата на Общинска администрация – гр. Гурково ет.2, ст.№6 при 
първоначална тръжна цена от 540,00 лева за целия имот. 

 
Дати за оглед на имотите: всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа, до датата предхождаща датата на търга до 16,00 часа.  

Желаещите да участват в търга могат да внесат депозити в касата на Общинска администрация - Гурково най-късно до 16,00 часа 
на 04.06.2015 г. 
Тръжни документи се закупуват от кандидатите за участие в търговете в стая № 14, ет.2 в сградата на Общинска администрация 
гр. Гурково срещу такса от 30,00 лв. 
Кандидатите за участие в търговете могат да подават документи в стая №10, ет.2 / деловодство / на Общинска администрация до 
16,30 часа на 04.06.2015 г. 
При липса на участници за посочената дата, повторен търг ще се проведе на 12.06.2015 г. по същото време и същите условия. 
 
За справки: тел: 04331/22-60 
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