
О Б Щ И Н А     О М У Р Т А Г 
 

                   На основание чл.5 от Наредбата за търговете и конкурсите 

       

                                     О  Б Я В Я В А 
                Приватизация, чрез търгове с явно наддаване за следните 

общински нежилищни обекти, невключени в имуществото на общински 

търговски дружества: 

1. Поземлен имот с площ 1030 кв.м., отреден за „Търговия и 

обществено обслужване”, намиращ се в гр.Омуртаг с идентификатор 

53535.501.3174 /стар идентификатор кв.103, парцел І/ по плана  на 

гр.Омуртаг. За имота има съставен АОС № 151 от 23..07.2010 г. с 

начална тръжна цена в размер на 15 450 лева, без ДДС. 

2. Поземлен имот с площ 1025 кв.м., отреден за „Търговия и 

обществено  обслужване”, с идентификатор 53535.501.1908 по плана на 

гр.Омуртаг /стар идентификатор кв.95, парцел І/. За имота има 

съставен АОС № 158/29.07.2010 год. с начална тръжна цена в размер 

15 375 лева, без ДДС. 

3. Поземлен имот с площ 333 кв.м., отреден за „Търговия и 

обществено обслужване”, намиращ се в гр.Омуртаг с идентификатор 

53535.501.3178 по плана на гр.Омуртаг. За имота има съставен АОС № 

155/23.07.2010 год., с начална тръжна цена в размер 8 325 лева, без 

ДДС. 

4. Поземлен имот с площ 291 кв.м., отреден за „Търговия и 

обществено обслужване”, намиращ се в гр.Омуртаг с идентификатор 

53535.501.3179 по плана на гр.Омуртаг. За имота има съставен АОС № 

154/23.07.2010 год. с начална тръжна цена 7 275 лева, без ДДС. 

5. УПИ с площ 389 кв.м., отреден за „Друг вид производствен, 

складов обект” намиращ се в гр.Омуртаг, с идентификатор 

53535.501.391 по кадастралната карта на гр.Омуртаг /стар 

идентификатор кв.12, УПИ ХІХ / по плана на гр.Омуртаг. за имота 

има съставен АОС № 160/11.10.2010 год. с начална тръжна цена в 

размер на 7600 лева, без ДДС. 

6. Поземлен имот с площ 465 кв.м., отреден за „Търговия и 

обществено обслужване”, намиращ се в гр.Омуртаг, с идентификатор 

53535.501.3177 по плана на гр.Омуртаг. За имота има съставен АОС № 

156/23.07.2010 год. с начална тръжна цена в размер 13 950 лева, без 

ДДС. 

               7. Поземлен имот с площ 6690 кв.м., отреден за „Търговия и 

обществено обслужване”, намиращ се в гр.Омуртаг, с идентификатор 

53535.501.3180 по плана на гр.Омуртаг. За имота има съставен АОС № 

153/23.07.2010 год. с начална тръжна цена в размер 67 000 лева, без 

ДДС. 



            Размер на депозитите – 10% от съответните начални тръжни цени, 

се внасят в касата на общината до 10.00 часа на деня на провеждане на 

търга. 

           Цените са платими по банкова сметка на Община Омуртаг при 

условията посочени в съответните информационни меморандуми. 

            Търговете ще се проведат на 07.02.2011 год. от 14.00 часа в залата 

на Общинска администрация гр.Омуртаг, ул.Ал.Стамболийски” 2а, 

гр.Омуртаг, а повторните търгове ще се проведат на петнадесетия ден след 

първите търгове /22.02.2011год./ на същото място и час, при същите 

условия. 

           Таксите за тръжна документация са в размер на 50.00 лева за всеки 

обект, платими в касата на общината до 10.00 часа в деня на провеждане на 

търга.  Тръжните документи се получават от отдел „ОСПК”, стая № 27 на 

общинска администрация гр.Омуртаг срещу представена квитанция за 

заплатени тръжни книжа. 

        Оглед на имотите – всеки работен ден до крайния срок за заплащане 

на депозити след закупуване на тръжна документация.      

 

      За повече информация в стая № 27 на общинска администрация 

гр.Омуртаг или на тел 23-11 

 

 

 

            КМЕТ:……………….. 

                                                                                                  /Н.Шабан/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О Б Щ И Н А     О М У Р Т А Г 
 

                   На основание чл.5 от Наредбата за търговете и конкурсите 

       

                                     О  Б Я В Я В А 
                Приватизация, чрез търгове с явно наддаване за следните 

общински нежилищни обекти, невключени в имуществото на общински 

търговски дружества: 

1.УПИ ІV, квартал 14 по плана на с.П.Хитово с площ от 2000 

кв.м., отреден за „Търговия и обществено хранене”, за имота има 

съставен АОС № 447 от 05.07.2000 г. с начална тръжна цена 5600 /Пет 

хиляди и шестстотин/ лева, без ДДС. 

2.УПИ VІ-104, кв.14 по плана на с.Обител: незастроен с площ 

1060 кв.м., за имота има съставен  АОС № 111/09.05.1997 год. с 

начална тръжна цена 4240 /Четири хиляди двеста и четиридесет/ лева, 

без ДДС. 

3.Обект „Общинска баня”, УПИ VІІ, кв.19 по плана на 

с.Обител с площ 665 кв.м. и сграда със застроена площ 135 кв.м., за 

имота има съставен  АОС № 3/05.06.1995 год.с начална тръжна цена 

4500 /Четири хиляди и петстотин/ лева, без ДДС. 

 4. УПИ V, квартал 22 по плана на с.Змейно, община Омуртаг, 

с площ 4300 кв.м., заедно с построената в него двуетажна масивна 

сграда със застроена площ 250 кв.м. построена през 1968 год. за имота 

има съставен АОС № 44/04.03.1997 год. с начална тръжна цена 

23 500/Двадесет и три хиляди и петстотин/ лева, без ДДС.  

5. УПИ ХІІ, кв.15, по плана на с.Обител, община Омуртаг с 

площ 770 кв.м., отреден за „Млекопункт”, за имота има съставен АОС 

№ 12 от 17.04.2006 год., с начална тръжна цена 3000/Три хиляди/ лева, 

без ДДС. 

               6. Обект „Бивше училище” с.Долно Новково, поземлен имот І, 

кв.11 по плана на селото с площ 6290 кв.м. и построената в него 

двуетажна масивна сграда със застроена площ 305 кв.м. за имота има 

съставен  АОС № 90/19.03.2009 год., с начална тръжна цена 

28 500/Двадесет и осем хиляди и петстотин/ лева, без ДДС.  

               7. Обект „Бивше училище”, УПИ І-24, кв.15 по плана на 

с.Птичево, Община Омуртаг с площ 8000 кв.м. и построената в него 

двуетажна масивна сграда със застроена площ 190 кв.м. за имота има 

съставен АОС № 257/06.08.1997 год. с начална тръжна цена 

30 000/Тридесет хиляди/ лева, без ДДС. 

              8.Обект: УПИ ХІV, кв.5 по плана с.Птичево, Община Омуртаг 

с площ 600 кв.м. и построената в него едноетажна масивна сграда за 

„Клуб и здравна служба” със застроена площ 145 кв.м. АОС № 

133/07.07.1997 год. с начална тръжна цена 5300 /Пет хиляди и триста/ 

лева, без ДДС. 



             9.УПИ ІV, квартал 9 по плана на с.Падарино, Община Омуртаг 

с площ 6400 кв.м. заедно с построената в него триетажна масивна 

сграда с разгъната застроена площ 660 кв.м., построена през 1962 год. 

за имота има съставен АОС № 62/10.03.1997 год. с начална тръжна 

цена 33 000/Тридесет и три хиляди/ лева, без ДДС. 

            Размер на депозитите – 10% от съответните начални тръжни цени, 

се внасят в касата на общината до 10.00 часа на деня на провеждане на 

търга. 

           Цените са платими по банкова сметка на Община Омуртаг при 

условията посочени в съответните информационни меморандуми. 

            Търговете ще се проведат на 07.02.2011 год. от 15.00 часа в залата 

на Общинска администрация гр.Омуртаг, ул.Ал.Стамболийски” 2а, 

гр.Омуртаг, а повторните търгове ще се проведат на петнадесетия ден след 

първите търгове /22.02.2011год./ на същото място и час, при същите 

условия. 

           Таксите за тръжна документация са в размер на 50.00 лева за всеки 

обект, платими в касата на общината до 10.00 часа в деня на провеждане на 

търга.  Тръжните документи се получават от отдел „ОСПК”, стая № 27 на 

общинска администрация гр.Омуртаг срещу представена квитанция за 

заплатени тръжни книжа. 

        Оглед на имотите – всеки работен ден до крайния срок за заплащане 

на депозити след закупуване на тръжна документация.      

 

      За повече информация в стая № 27 на общинска администрация 

гр.Омуртаг или на тел 23-11 

 

 

 

            КМЕТ:……………….. 

                                                                                                  /Н.Шабан/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

О Б Щ И Н А     О М У Р Т А Г 
 

                   На основание чл.5 от Наредбата за търговете и конкурсите 

       

                                     О  Б Я В Я В А 
                Приватизация, чрез търгове с явно наддаване за следните 

общински нежилищни обекти, невключени в имуществото на общински 

търговски дружества: 

1.Урегулиран поземлен имот с площ 3500 кв.м. и построената 

в него едноетажна масивна сграда на маза със застроена площ 192 

кв.м. – бивше училище в кв.16, УПИ VІІІ  по плана на с.Голямо 

Църквище, Община Омуртаг, за имота има съставен АОС № 212 от 

14.07.1997 г. с начална тръжна цена в размер на 13 600/ Тринадесет 

хиляди и шестстотин/ лева, без ДДС. 

2. Урегулиран поземлен имот с площ 12 800 кв.м. и 

построената в него двуетажна масивна сграда с разгърната застроена 

площ 560 кв.м. и двуетажна масивна пристройка с площ 326 кв.м., 

последната построена през 1986 г., в кв.48, УПИ по плана на с.Козма 

Презвитер, Община Омуртаг, за имота има съставен АОС № 49 от 

05.03.1997 год. с начална тръжна цена  в размер на 45 000 /Четиридесет 

и пет хиляди/ лева, без ДДС. 

3. УПИ ХІІ, кв.33 а по плана на с.Камбурово, Община 

Омуртаг с площ 808 кв.м., отреден за „Търговия и обществено 

обслужване” за имота има съставен АОС № 137/01.07.2010 год. с 

начална тръжна цена  в размер 4500/четири хиляди и петстотин/ лева, 

без ДДС. 

              4. УПИ ХІІІ, кв.33 а по плана на с.Камбурово , Община 

Омуртаг, с площ 834 кв.м., отреден за „Търговия и обществено 

обслужване” за имота има съставен АОС № 138/01.07.2010 год. с 

началната тръжна цена в размер на 4600/Четири хиляди и шестстотин/ 

лева, без ДДС. 

           Размер на депозитите – 10% от съответните начални тръжни цени, се 

внасят в касата на общината до 10.00 часа на деня на провеждане на търга. 

           Цените са платими по банкова сметка на Община Омуртаг при 

условията посочени в съответните информационни меморандуми. 

            Търговете ще се проведат на 07.02.2011 год. от 15.30 часа в залата 

на Общинска администрация гр.Омуртаг, ул.Ал.Стамболийски” 2а, 

гр.Омуртаг, а повторните търгове ще се проведат на петнадесетия ден след 

първите търгове /22.02.2011год./ на същото място и час, при същите 

условия. 

           Таксите за тръжна документация са в размер на 50.00 лева за всеки 

обект, платими в касата на общината до 10.00 часа в деня на провеждане на 

търга.  Тръжните документи се получават от отдел „ОСПК”, стая № 27 на 



общинска администрация гр.Омуртаг срещу представена квитанция за 

заплатени тръжни книжа. 

        Оглед на имотите – всеки работен ден до крайния срок за заплащане 

на депозити след закупуване на тръжна документация.      

 

      За повече информация в стая № 27 на общинска администрация 

гр.Омуртаг или на тел 23-11 

 

 

 

            КМЕТ:……………….. 

                                                                                                  /Н.Шабан/ 

 

 

 

 

 

 
 


