
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 - 308 

гр. Гурково, 22.07.2019 г. 

 
 На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с Решение № 573/ 30.05.2019г. на 

Общински съвет – Гурково, Заповед № З-259/ 14.06.2019 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 18.07.2019 г. на комисия, назначена със 

Заповед № З-295/18.07.2019 г. на Кмета на Община Гурково 

 

ОПРЕДЕЛЯМ 

 

“Теди 2014” ЕООД, БУЛСТАТ 202377965, със седалище и адрес на управление:  

гр. Гурково, ул. “…………….” № …., представлявано и управлявано от Георги Георгиев, 

живущ гр. Гурково, ул. “………..” № …. с ЕГН ……….., притежаваща л.к. № ………….., 

изд. на …………………г. от МВР гр. Стара Загора, за спечелил търга за: 

 

продажба на недвижим имот представляващ:  

Селскостопанска сграда с идентификатор 21124.56.789.1 по кадастралната карта на  

с. Димовци, общ. Гурково, махала Дворище, одобрени със Заповед РД – 18-39 / 28.06.2010 

г. на Изпълнителния Директор на АГКК; 

със застроена площ 492 кв.м. /четиристотин деветдесет и два кв.м./,  

брой етажи: 1 /един/ 

Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 21124.56.789 

 
На цена от 7150,00лв./седем хиляди сто и петдесет лева/, без ДДС, стойност на целия 

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

“Теди 2014” ЕООД, представлявано и управлявано от Георги Георгиев 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 Георги Георгиев 

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 

mailto:gurkovo_obs@abv.bg


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 - 309 

гр. Гурково, 22.07.2019 г. 

 
 На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с Решение № 574/ 30.05.2019г. на 

Общински съвет – Гурково, Заповед № З-260/ 14.06.2019 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 18.07.2019 г. на комисия, назначена със 

Заповед № З-296/18.07.2019 г. на Кмета на Община Гурково 

 

ОПРЕДЕЛЯМ 

 

Анастас Черкезов, ЕГН …….., гр. Гурково, обл. Стара Загора, ул. “……..” № ….., 

притежаващ л.к. № ……………..г. от МВР гр. Стара Загора,, за спечелил търга за: 

 

продажба на недвижим имот представляващ:  

Поземлен имот с идентификатор 18157.98.3 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Гурково, с площ 769 кв.м., с трайно предназначение на територията: 

Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, при граници на целия имот, поземлени 

имоти с идентификатори: 18157.98.726, 18157.98.5 

 
На цена от 319,00лв./ триста и деветнадесет лева/ без ДДС, стойност на целия недвижим 

имот 

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

Анастас Черкезов 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 Анастас Черкезов 

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 

mailto:gurkovo_obs@abv.bg


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 - 310 

гр. Гурково, 22.07.2019 г. 

 
 На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с Решение № 570/ 30.05.2019г. на 

Общински съвет – Гурково, Заповед № З-256/ 14.06.2019 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 18.07.2019 г. на комисия, назначена със 

Заповед № З-298/18.07.2019 г. на Кмета на Община Гурково 

 

ОПРЕДЕЛЯМ 

 

Анатоли Вълев, ЕГН …………., гр. Стара Загора, кв. ………. № ..., Вх. …., ет…., ап. .., 

притежаващ л.к. № ………………………..г. от МВР гр. Стара Загора, за спечелил търга за: 

 

Учредяване на възмездно право на строеж, на жилищна сграда със застроена площ от  

100 кв.м./сто кв.м./ върху имот – частна общинска собственост представляващ:  

Поземлен имот с идентификатор 18157.501.2052 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Гурково, одобрени със Заповед РД – 18-3 / 18.01.2010г. на Изпълнителния 

Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Гурково, общ. Гурково, ул. 

„Крайречна” № 31 п.к. 6199, Площ на имота: 396кв.м. /триста деветдесет и шест кв.м./ 

Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: 

Ниско застрояване /до 10 м./, при граници и съседи на целия имот: 18157.501.2053, 

18157.501.2057, 18157.501.2056, 18157.501.2051, 18157.501.501 

Номер по предходен план: квартал 68 /шестдесет и осем/, парцел: V /пети/ 

 
На цена от 1705лв./хиляда седемстотин и пет лева/ без ДДС, стойност на УПС. 

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

Анатоли Вълев 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 Анатоли Вълев 

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 

mailto:gurkovo_obs@abv.bg


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 - 311 

гр. Гурково, 22.07.2019 г. 

 
 На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с Решение № 569/ 30.05.2019г. на 

Общински съвет – Гурково, Заповед № З-258/ 14.06.2019 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 18.07.2019 г. на комисия, назначена със 

Заповед № З-300/18.07.2019 г. на Кмета на Община Гурково 

 

ОПРЕДЕЛЯМ 

 

Красимир Кирилов, ЕГН ……………….., с. Паничерево, общ. Гурково,  

обл. Стара Загора, ул. “……………” № ….., притежаващ л.к. № ………………….г. от МВР 

гр. Стара Загора, за спечелил търга за: 

 

Учредяване на възмездно право на строеж, на жилищна сграда със застроена площ от  

100 кв.м./сто кв.м./ върху имот – частна общинска собственост представляващ:  

Поземлен имот с идентификатор 22767.501.681 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед РД – 18-37 / 18.01.2010 г. на Изпълнителния Директор на 

АГКК, с адрес на поземления имот: с. Паничерево, общ. Гурково, п.к. 6172, ул. „Нова” № 

9. Площ на имота: 286 кв.м. / двеста осемдесет и шест кв.м. / Трайно предназначение на 

територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м./, при 

граници и съседи на целия имот: 22767.501.680, 22767.501.667, 22767.501.666, 

22767.501.665, 22767.501.682, 22767.501.776 

Номер по предходен план: квартал 72 / седемдесет и две /, парцел: VIII /осми/ 

 
На цена от 1067,00лв./хиляда шестдесет и седем лева/ без ДДС, стойност на УПС. 

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

Красимир Кирилов 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 Красимир Кирилов 

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 

mailto:gurkovo_obs@abv.bg


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 - 312 

гр. Гурково, 22.07.2019 г. 

 
 На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с Решение № 575/ 30.05.2019г. на 

Общински съвет – Гурково, Заповед № З-253/ 14.06.2019 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 18.07.2019 г. на комисия, назначена със 

Заповед № З-301/18.07.2019 г. на Кмета на Община Гурково 

 

ОПРЕДЕЛЯМ 

 

Донка Василева, ЕГН ……………, гр. Николаево, общ. Николаево, обл. Стара Загора,  

ул. “……………” № …., притежаваща л.к. № ………………………..г. от МВР  

гр. Стара Загора, за спечелил търга за: 

 

отдаване под наем за срок от 5 години / пет години/,  

Поземлен имот с идентификатор 21124.45.818 по КК и КР на с. Димовци, общ. Гурково, 

обл. Стара Загора; с адрес на ПИ: с. Димовци, местност „Средна Рътлина”; с площ от 

10729 кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно 

ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 6; при граници на целия 

имот: 21124.45.854, 21124.45.819, 21124.45.817, 21124.45.816 

 
На цена от 259,64 лв../двеста петдесет и девет лева и 0,64лв./ без ДДС, годишен наем за 

целия имот. 

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

Донка Василева 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 Донка Василева 

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 

mailto:gurkovo_obs@abv.bg


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 - 313 

гр. Гурково, 22.07.2019 г. 

 
 На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с Решение № 575/ 30.05.2019г. на 

Общински съвет – Гурково, Заповед № З-254/ 14.06.2019 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 18.07.2019 г. на комисия, назначена със 

Заповед № З-302/18.07.2019 г. на Кмета на Община Гурково 

 

ОПРЕДЕЛЯМ 

 

Донка Василева, ЕГН ……………, гр. Николаево, общ. Николаево, обл. Стара Загора,  

ул. “……………” № …., притежаваща л.к. № ………………………..г. от МВР  

гр. Стара Загора, за спечелил търга за: 

 

отдаване под наем за срок от 5 години / пет години/,  

Поземлен имот с идентификатор 21124.32.835 по КК и КР на с. Димовци,  

общ. Гурково, обл. Стара Загора; с адрес на ПИ: с. Димовци, местност „Гермята”; с 

площ 11121 кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно 

ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: 6; при граници на целия 

имот: 21124.32.762, 21124.32.282, 21124.32.283, 21124.32.838, 21124.32.837, 21124.32.836, 

21124.32.834, 21124.32.833, 21124.32.233 

 
На цена от 269,13 лв../двеста шестдесет и девет лева и 0,13лв./ без ДДС, годишен наем за 

целия имот. 

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

Донка Василева 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 Донка Василева 

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 
 

mailto:gurkovo_obs@abv.bg

