
           
                          

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ, 

 

Представяме на вниманието Ви следния проект за допълнение на Програмата за 

управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 г. във връзка с 

предстоящото му обсъждане от Общински съвет – Джебел: 

 

1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост за 2020 г., както следва: 

 

Към раздел  III, т. A „Имоти, които община Джебел има намерение да 

предостави под наем“ се добавя: 

 

 21. Лекарски кабинет № 1 с полезна площ 11.70 кв. метра от източната половина 

на втори етаж от сграда - Поликлиника гр.Джебел с идентификатор 20746.501.296.4, 

находяща се на ул.„Еделвайс” № 31, построена в поземлен имот с идентификатор 

20746.501.296 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Джебел. 

22. Лекарски кабинет № 2 с полезна площ 11.00 кв. метра от източната половина 

на втори етаж от сграда - Поликлиника гр.Джебел с идентификатор 20746.501.296.4, 

находяща се на ул.„Еделвайс” № 31, построена в поземлен имот с идентификатор 

20746.501.296 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Джебел. 

23. Лекарски кабинет № 3 с полезна площ 10.00 кв. метра от източната половина 

на втори етаж от сграда - Поликлиника гр.Джебел с идентификатор 20746.501.296.4, 

находяща се на ул.„Еделвайс” № 31, построена в поземлен имот с идентификатор 

20746.501.296 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Джебел. 

24. Лекарски кабинет № 4 с полезна площ 14.80 кв. метра от източната половина 

на втори етаж от сграда - Поликлиника гр.Джебел с идентификатор 20746.501.296.4, 

находяща се на ул.„Еделвайс” № 31, построена в поземлен имот с идентификатор 

20746.501.296 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Джебел. 

25. Лекарски кабинет № 5 с полезна площ 19.40 кв. метра от източната половина 

на втори етаж от сграда - Поликлиника гр.Джебел с идентификатор 20746.501.296.4, 

находяща се на ул.„Еделвайс” № 31, построена в поземлен имот с идентификатор 

20746.501.296 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Джебел. 

26. Лекарски кабинет № 6 с полезна площ 9.00 кв. метра от източната половина 

на втори етаж от сграда - Поликлиника гр.Джебел с идентификатор 20746.501.296.4, 

находяща се на ул.„Еделвайс” № 31, построена в поземлен имот с идентификатор 

20746.501.296 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Джебел. 

27. Лекарски кабинет № 7 с полезна площ 8.40 кв. метра от източната половина 

на втори етаж от сграда - Поликлиника гр.Джебел с идентификатор 20746.501.296.4, 

находяща се на ул.„Еделвайс” № 31, построена в поземлен имот с идентификатор 

20746.501.296 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Джебел. 

 

Към раздел  III, т. Г „Продажби на основание чл.35, ал.3 от Закона за 

общинската собственост“ се добавя: 

 



      2.  Поземлен имот с идентификатор 20746.501.14 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-46/13.07.2010 г. на Изпълнителен 

директор на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо имота е от 15.02.2019 г.с 

площ 633 кв. метра, трайно предназначение на територията - урбанизирана. Начин на 

трайно ползване - ниско застрояване ( до 10 м). 

 

 

 

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в 

законоустановения срок от 30 дни, община Джебел чрез настоящото публикуване 

за обществена консултация предоставя възможност на заинтересованите лица да 

направят своите предложения и становища по проекта на Програмата на е-mаil 

адрес: kmet_dj@abv.bg или в деловодството на община Джебел, на адрес: гр. 

Джебел, ул. „Еделвайс” №19! 

 

 

 

 


