
ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА, ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

5090  град  Златарица,  улица “Стефан Попстоянов”  №22 
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 e-mail: ob_zlatarica@mail.bg;  www.zlataritsa.net 

___________________________________________________________________________ 

 

ПРЕПИС НА ЗАПОВЕД 

№ 293/ 12.04.2016 година,  

 град Златарица 

  

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 , чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 35, чл. 75, чл. 106, ал. 1, чл. 

107, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 

40, ал. 1, т.1, т.5 и чл. 53, т. 1, т.3 от НОАМТЦУПОЗ, съгласно чл. 9 от ЗМДТ във връзка с решения № 

765/27.03.2015 г., № 70/28.01.2016 г., № 71/28.01.2016 г., № 72/28.01.2016 г., № 74/28.01.2016 г., № 

104/25.03.2016 г., № 111/25.03.2016 г., № 112/28.01.2016 г. на Общински съвет Златарица 

 

ИЗМЕНЯМ: 

 

Моя заповед № 266/ 30.03.2016 г., както следва:  

1. Заличавам точка 5 и създавам точки 5.1 и 5.2 със следното съдържание: 

 

5.1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на 

имоти частна общинска собственост. 

№ 

по 

ред 

Описание на недвижимия имот Площ Местонахождение 

Първоначална 

тръжна цена в 

лв. без ДДС 

1 2 3 4 5 

1 

Поземлен имот с идентификатор 

68494.125.22, /стар номер 125022/, начин на 

трайно ползване: изоставена нива, категория 

на земята при неполивни условия: осма 

 3042 

кв.м. 

с.Средно село, 

местност „Морала“ 
21,29 лв. 

2 

Поземлен имот с идентификатор 

68494.125.23, /стар номер 125023/, начин на 

трайно ползване: изоставена нива, категория 

на земята при неполивни условия: осма 

3389 

кв.м. 

с.Средно село, 

местност „Морала“ 
23,72 лв. 

3 

Поземлен имот с идентификатор 

68494.125.16, /стар номер 125016/, начин на 

трайно ползване: изоставена нива, категория 

на земята при неполивни условия: осма 

1186 

кв.м. 

с.Средно село, 

местност „Морала“ 
8,30 лв. 

 

4 

 

Поземлен имот с идентификатор 

68494.63.19, /стар номер 063019/, начин на 

трайно ползване: изоставена нива, категория 

на земята при неполивни условия: трета 

1002 

кв.м. 

с.Средно село, 

местност „Равнището“ 
21,42 лв. 

5. 

Стая и апаратно помещение с обща площ 

18.20 кв.м. от сградата на кметство  

с.Сливовица 

18.20 

кв.м. 
с.Сливовица 88 лв. 

6. 
Преградена площ от 5 кв.м. от масивна 

сграда на телевизионен ретранслатор 
5 кв.м. Златарица 175 лв. 

7. 
Зала и санитарен възел от първи етаж на 

масивна сграда (бивше АПК) 

126.66 

кв.м. 
Златарица 177.32 лв. 

 

5.2. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години 

на имоти публична общинска собственост. 

№ 

по 

ред 

Описание на недвижимия имот Площ Местонахождение 

Първоначална 

тръжна цена в 

лв. без ДДС 

1 2 3 4 5 

5 
Язовир „Влашки дол“ с идентификатор 

30962.711.1 

94941 

кв.м. 

гр.Златарица, местност 

„Влашки дол“ 
2940лв. 

6. Язовир „Родина-2“ с № 000028 
22488 

кв.м. 
с.Родина 480лв. 

 

 

mailto:ob_zlatarica@mail.bg
http://www.zlataritsa.net/


Служителят „Човешки ресурси“ да предостави настоящата заповед на заинтересованите лица, на 

Директора на дирекция „Обща администрация“, на Директора на дирекция „Специализирана 

администрация“ за сведение и изпълнение. 

 

Контрол по заповедта ще изпълнявам лично. 

 

 

 

ПЕНЧО ЧАНЕВ /п/ 

Кмет на Община Златарица 

 

 

 

 


