
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 - 127 

гр. Гурково, 27.04.2022 г. 
 

 На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с Решение № 339 / 28.01.2022г.  
/Протокол №28/ на Общински съвет – Гурково, Заповед № З-93 / 21.03.2022г., 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 21.04.2022 г. на 

комисия, назначена със Заповед № З-124/21.04.2022 г. на Кмета на Община Гурково 

 

ОПРЕДЕЛЯМ 

 

Стефка Чолакова, ЕГН 8801197578 гр. Гурково, общ. Гурково, обл. Стара Загора, ул. 

Латинка № 2А за спечелила 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 18157.98.964 по кадастралната карта и кадастралните 

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

АГКК, , гр. Гурково, п.к. 6199, Площ на имота: 259кв.м. /двеста петдесет и девет кв.м./. 

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

застрояване /до 10 м./, при граници и съседи на целия имот: 18157.98.965, 18157.98.990, 

18157.501.501, 18157.98.963, 18157.98.962  

Номер по предходен план: квартал 71 / седемдесет и едно /, парцел: VII /седми/ 
 

на цена 1804.00 лв../хиляда осемстотин и четири лева/ без ДДС, пазарна стойност на УПС 

 

В 7 дневен срок от датата на връчване на настоящата заповед спечелилия търга –   

Стефка Чолакова, ЕГН 8801197578 да извърши дължимото плащане. 

Договорът да се сключи в 14 дневен срок от влизането в сила на настоящата 

заповед. 

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

собственост”, гл. инспектор “ МДТ ”, Гл. счетоводител и на Стефка Чолакова. 

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалният 

кодекс в 14 – дневен срок пред Старозагорски административен съд. 

 

 

 

МАРИАН ЦОНЕВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО 
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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 - 128 

гр. Гурково, 27.04.2022 г. 
 

 На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с Решение № 340 / 28.01.2022г.  
/Протокол №28/ на Общински съвет – Гурково, Заповед № З-92 / 21.03.2022г., 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 21.04.2022 г. на 

комисия, назначена със Заповед № З-125/21.04.2022 г. на Кмета на Община Гурково 

 

ОПРЕДЕЛЯМ 

 

Антоанета Иванова, ЕГН 8105297693 гр. Гурково, общ. Гурково, обл. Стара Загора, ул. 

Латинка № 26за спечелила 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 18157.98.969 по кадастралната карта и кадастралните 

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

АГКК, гр. Гурково, п.к. 6199, Площ на имота: 382кв.м. /триста осемдесет и два кв.м./. 

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

застрояване /до 10 м./, при граници и съседи на целия имот: 18157.98.972, 18157.98.971, 

18157.98.970, 18157.98.988, 18157.98.968, 18157.501.501, 18157.98.967  

Номер по предходен план: квартал 72 / седемдесет и две /, парцел: IV /четвърти/ 

 

на цена 1804.00 лв../хиляда осемстотин и четири лева/ без ДДС, пазарна стойност на УПС 

 

В 7 дневен срок от датата на връчване на настоящата заповед спечелилия търга –   

Антоанета Иванова, ЕГН 8105297693да извърши дължимото плащане. 

Договорът да се сключи в 14 дневен срок от влизането в сила на настоящата 

заповед. 

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

собственост”, гл. инспектор “ МДТ ”, Гл. счетоводител и на Антоанета Иванова. 

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалният 

кодекс в 14 – дневен срок пред Старозагорски административен съд. 

 

 

 

МАРИАН ЦОНЕВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО 
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