
 
 

           
 

                
 

Първи пореден публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлени имоти 
отредени за жилищно строителство както следва: 

1. УПИ ІV, кв. 8 по плана на с. Зелена Морава с площ 730 кв. м, с първоначална тръжна 
цена  в размер на 2920.00/ Две хиляди деветстотин и двадесет/ лева, без ДДС. 

2. УПИ ІІІ-23, кв. 2 по плана на с. Могилец с площ 670 кв. м, с първоначална тръжна 
цена  в размер на 1910.00/ Хиляда деветстотин и десет/ лева, без ДДС. 

3. УПИ ІV-23, кв. 2 по плана на с. Могилец с площ 760 кв. м, с първоначална тръжна 
цена в размер на 2170.00/ Две хиляди сто и седемдесет/ лева, без ДДС. 

4. УПИ ІІІ, кв. 12 по плана на с. Горно Новково с площ 890 кв. м, с първоначална тръжна 
цена в размер на 2570.00/ Две хиляди петстотин и седемдесет/ лева, без ДДС. 

5. УПИ V, кв. 10 по плана на с. Могилец с площ 610кв. м, с първоначална тръжна цена в 
размер на 2130.00/ Две хиляди сто и тридесет/ лева, без ДДС. 

 
              Търгът ще се проведе на 08.07.2014 г.  от 14:30 часа в стая № 27 на общинска 
администрация гр. Омуртаг. 
 
               Кандидатите следва да закупят от Дирекция „Земеделие, търговия, транспорт и общинска 
собсвеност” тръжни книжа, съдържащи тръжни условия, АОС, скица на имота и проекто-договор на 
стойност 10.00 лева на обект, платими в Дирекция „Местни данъци и такси” до 10.00 часа в деня на 
провеждането на търга. 
               Кандидатите да подават молби за участие на търг до Кмета на общината, да внесат депозит в 
размер на 10 % върху първоначалната тръжна цена в касата на общината до 10:00 часа в деня  на  
провеждането на търга . 
               При явяването на търга кандидатите са длъжни да представят документ за самоличност, 
квитанции за внесен депозит, заплатени тръжни книжа и  удостоверение за липса на задължения 
към Община Омуртаг. Ако кандидата е ЕТ или  ЮЛ, същият следва да представи и: 
удостоверение от Агенцията по вписванията издадено не по рано от 6 месеца преди провеждане на 
търга или   да посочи в заявлението за участие единен идентификационен код съгласно чл. 23 от 
Закона за търговския регистър, копие от документ за самоличност на управителя и нотариално 
заверено пълномощно при участие на упълномощен представител.  

За повече информация в стая № 27 на общинска администрация гр. Омуртаг или на телефон 
0605/6-23-11. 

 
                                                                     КМЕТ:……………....... 
                                                                                 /Неждет Шабан/     



 
 

 
 
 

  Първи пореден публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлени имоти отредени за 
жилищно строителство както следва: 

1. УПИ VІ, кв. 53 по плана на с. Церовище с площ 900 кв. м, с първоначална тръжна цена  в размер на 
2520.00/ Две хиляди петстотин и двадесет/ лева, без ДДС. 

2. УПИ ІХ-19, кв. 7 по плана на с. Змейно с площ 1680 кв. м, с първоначална тръжна цена  в размер на 
4270.00/ Четири хиляди двеста и седемдесет/ лева, без ДДС. 

3. УПИ І, кв. 25 по плана на с. Голямо Църквище с площ 760 кв. м, с първоначална тръжна цена в 
размер на 2130.00/ Две хиляди сто и тридесет/ лева, без ДДС. 

4. УПИ ІІ, кв. 25 по плана на с. Голямо Църквище с площ 690 кв. м, с първоначална тръжна цена в 
размер на 1930.00/ Хиляда деветстотин и тридесет/ лева, без ДДС. 

5. УПИ ІІІ, кв. 25 по плана на с. Голямо Църквище с площ 800 кв. м, с първоначална тръжна цена в 
размер на 2240.00/ Две хиляди двеста и четиридесет/ лева, без ДДС. 

6. УПИ ІV, кв. 25 по плана на с. Голямо Църквище с площ 740 кв. м, с първоначална тръжна цена в 
размер на 2070.00/ Две хиляди и седемдесет/ лева, без ДДС. 

7. УПИ ХІІІ, кв. 25 по плана на с. Голямо Църквище с площ 770 кв. м, с първоначална тръжна цена в 
размер на 2160.00/ Две хиляди сто и шестдесет/ лева, без ДДС. 

8. УПИ ХІV, кв. 25 по плана на с. Голямо Църквище с площ 990 кв. м, с първоначална тръжна цена в 
размер на 2770.00/ Две хиляди седемстотин и седемдесет/ лева, без ДДС. 

9. УПИ ХV, кв. 25 по плана на с. Голямо Църквище с площ 1060 кв. м, с първоначална тръжна цена в 
размер на 2970.00/ Две хиляди деветстотин и седемдесет/ лева, без ДДС. 

10. УПИ ХVІ, кв. 25 по плана на с. Голямо Църквище с площ 920 кв. м, с първоначална тръжна цена в 
размер на 2580.00/ Две хиляди петстотин и осемдесет/ лева, без ДДС. 
              Търгът ще се проведе на 08.07.2014 г.  от 14:00 часа в стая № 27 на общинска администрация гр. Омуртаг. 
               Кандидатите следва да закупят от Дирекция „Земеделие, търговия, транспорт и общинска собсвеност” тръжни 
книжа, съдържащи тръжни условия, АОС, скица на имота и проекто-договор на стойност 10.00 лева на обект, платими в 
Дирекция „Местни данъци и такси” до 10.00 часа в деня на провеждането на търга. 
               Кандидатите да подават молби за участие на търг до Кмета на общината, да внесат депозит в размер на 10 % 
върху първоначалната тръжна цена в касата на общината до 10:00 часа в деня  на  провеждането на търга . 
               При явяването на търга кандидатите са длъжни да представят документ за самоличност, квитанции за 
внесен депозит, заплатени тръжни книжа и  удостоверение за липса на задължения към Община Омуртаг. Ако 
кандидата е ЕТ или  ЮЛ, същият следва да представи и: удостоверение от Агенцията по вписванията издадено не 
по рано от 6 месеца преди провеждане на търга или   да посочи в заявлението за участие единен 
идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, копие от документ за самоличност на 
управителя и нотариално заверено пълномощно при участие на упълномощен представител.  

За повече информация в стая № 27 на общинска администрация гр. Омуртаг или на телефон 0605/6-23-11 
 
 
   

                                                                                      КМЕТ:……………....... 
                                                                                                  /Неждет Шабан/     

 
 


