
ОБЩИНА ГУРКОВО 
 

гр. Гурково 6199, обл. Ст. Загора, бул. “Княз Ал. Батенберг” 3 

тел.: КМЕТ – 04331/ 2260, ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ – 04331/ 2084, 
ФАКС 04331/ 2884, e-mail: gurkovo_obs@abv.bg 

 

З  А  П  О  В  Е  Д 

№ З-514 

гр. Гурково, 29.10.2018 г. 

 
 На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с Решение № 453 / 26.07.2018г. 

на Общински съвет – Гурково, Заповед № З-416/ 05.09.2018 г. на Кмета на Община 

Гурково, чл.72, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

имоти и вещи – общинска собственост и Протокол от 25.10.2018 г. на комисия, 

назначена със Заповед № З-498/25.10.2018 г. на Кмета на Община Гурково 

 

ОПРЕДЕЛЯМ 

 

„РОСИ” ЕООД, ЕИК 123556288 със седалище и адрес на управление  

гр. Гълъбово, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора, ул. „д-р Жеков” № 20, Вх. А, 

представлявана и управлявана от В.К. - управител, с постоянен адрес: гр. Гълъбово, 

общ. Гълъбово, обл. Стара Загора, ул. „д-р Жеков” № 20, Вх. А, за спечелил търга за: 

 
Продажба на поземлен имот  представляващ:  

Поземлен имот с идентификатор 38203.501.614 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с. Конаре, общ. Гурково, с площ 544 кв.м., с трайно предназначение на 

територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, 

комплекс, Номер по предходен план: квартал: 38, парцел ХІ, по плана на с. Конаре, 

общ. Гурково, при граници на целия имот, поземлени имоти с идентификатори: 

38203.501.217, 38203.501.757, 38203.501.674, 38203.501.218 

На цена от 3740.00 лв./три хиляди седемстотин и четиридесет лева/ без ДДС, стойност 

на целия недвижим имот.  

 В 14 дневен срок от датата на връчване на настоящата заповед спечелилия търга 

–  „РОСИ” ЕООД, представлявана и управлявана от В.К. да извърши дължимото 

плащане. 

Договорът да се сключи в 7 дневен срок от представяне на документа за 

извършеното плащане и постъпване на сумата по сметка  на Община Гурково. 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на гл. експерт “ Общинска 

собственост ”, гл. инспектор “ МДТ ”, Гл. счетоводител и на „РОСИ” ЕООД. 

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно 

процесуалният кодекс в 14 – дневен срок пред Старозагорски административен 

съд. 

 
 

ИВАН ИВАНОВ /П.П./ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО 

 

 

ИИ/ЯД 
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