
           

 

З А П О В Е Д 
 

№ 1369 

гр. Джебел, 17.09.2020  год. 

 

      На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и Предписания с изх. №358/17.09.2020 г.и 

изх. №ЗП-00-68/16.09.2020 г. на РЗИ Кърджали за провеждане на задължителни 

хигиенни и противоепидемични мерки във връзка с доказан случай на COVID - 19 на 

служител в Общинска администрация - Джебел 

 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 
I.  Да се отложи насрочената за 18.09.2020 г. от 12.00 часа  процедура за провеждане 

на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти частна 

общинска собственост, а именно: 

1. Урегулиран поземлен имот VI в квартал 1 по ЧПУП на с.Сипец, общ. Джебел, 

обл. Кърджали, одобрен със Заповед № 563/17.09.1980 год. на Председателя на ИК на 

ОНС - Кърджали, с площ 600 кв. мeтра, отреден за жилищно застрояване, актуван с Акт 

за частна общинска собственост №1056/01.11.2018 г., с първоначална тръжна цена – 

9462,00 лв. (девет хиляди четиристотин шестдесет и два лв. и 00 ст.) без ДДС. 

Депозит за участие в търга 10% от първоначалната стойност на имота /946,20 лв./. 

2. Поземлен имот с идентификатор 20746.503.1551 по кадастралната карта и 

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

изпълнителния директор на АГКК, с площ 652.00 кв. метра, отреден за жилищно 

застрояване, актуван с Акт за частна общинска собственост №1025/12.01.2018 г., с 

първоначална тръжна цена – 24 044,00 лв. ( двадесет и четири хиляди четиридесет и 

четири лв. и 00 ст. ) без ДДС. Депозит за участие в търга 10% от първоначалната 

стойност на имота /2 404,40 лв./. 

   3. Поземлен имот с идентификатор 20746.503.1550 по кадастралната карта и 

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

изпълнителния директор на АГКК, с площ 666.00 кв. метра, отреден за жилищно 

застрояване, през имота минава въздушна елпроводна линия 20 kw, актуван с Акт за 

частна общинска собственост №1024/12.01.2018 г., с първоначална тръжна цена – 

23 413,00 лв. ( двадесет и три хиляди четиристотин и тринадесет лв. и 00 ст. ) без 

ДДС. Депозит за участие в търга 10% от първоначалната стойност на имота /2 

341,30лв./. 

4. Поземлен имот с идентификатор 20746.502.1278 по кадастралната карта и 

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

изпълнителния директор на АГКК, с площ 1167.00 кв. метра, отреден за жилищно 

застрояване, актуван с Акт за частна общинска собственост №840/19.09.2012 г., с 



първоначална тръжна цена –55 739,00 лв. ( петдесет и пет хиляди седемстотин 

тридесет и девет лв. и 00 ст. ) без ДДС. Депозит за участие в търга 10% от 

първоначалната стойност на имота /5 573,90 лв./. 

5. Урегулиран поземлен имот XI-6 в квартал № 4 по ПУП на с.Mишевско, общ. 

Джебел, обл. Кърджали, одобрен със Заповед № 79/01.02.1983 г. на Председателя на ИК 

на ОНС - Кърджали, с площ 710 кв. мeтра, отреден за жилищно застрояване, актуван с 

Акт за частна общинска собственост № 1034/03.04.2018 г. с първоначална тръжна цена 

-12 837.00 лв. (дванадeсет хиляди осемстотин тридесет и седем лв. и 00 ст.) без ДДС. 

Депозит за участие в търга 10% от първоначалната стойност на имота/1 283,70 лв. /. 

6. Поземлен имот с идентификатор 20746.503.1443 по кадастралната карта и 

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

изпълнителния директор на АГКК, с площ 684.00 кв. метра, отреден за жилищно 

застрояване, актуван с Акт за частна общинска собственост №847/12.11.2012 г. с 

първоначална тръжна цена - 25 225,00 лв. (двадесет и пет хиляди двеста двадесет и 

пет лв. и 00 ст.) без ДДС. Депозит за участие в търга 10% от първоначалната стойност 

на имота/2 522,50 лв./. 

7. Поземлен имот с идентификатор 20746.502.1088 по кадастралната карта и 

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

изпълнителния директор на АГКК, с площ 1162.00 кв.метра, отреден за жилищно 

застрояване. През имота в западния край преминава канализационно отклонение, в 

чиито сервитут не се разрешава застрояване по 3 метра осово от двете страни на 

трасето. До южната граница на имота се намира съществуваща канализационна шахта. 

Актуван с Акт за частна общинска собственост №843/27.09.2012 г. с първоначална 

тръжна цена - 58 908,00 лв.(петдесет и осем хиляди деветстотин и осем лв. и 00 ст.) 

без ДДС. Депозит за участие в търга 10% от първоначалната стойност на имота / 

5 890,80 лв. /                                                                                                                               

 8. Поземлен имот с идентификатор 20746.503.1547 по кадастралната карта и 

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

изпълнителния директор на АГКК, с площ 600.00 кв. метра, отреден за жилищно 

застрояване, през имота минава въздушна елпроводна линия 20 kw, актуван с Акт за 

частна общинска собственост № 1022/12.01.2018 г.  с първоначална тръжна цена - 

20 802,00 лв.(двадесет xиляди осемстотин  и два лв. и 00 ст.) без ДДС. Депозит за 

участие в търга 10% от първоначалната стойност на имота       / 2 080.20 лв/. 

 

     II. Търгът да се проведе на 25.09.2020 год. (петък), от 12.00 часа в заседателната 

зала, I-ви етаж в сградата на Общинска Администрация гр. Джебел, ул. 

”Еделвайс” № 19. 
 

 

     

      Контролът по изпълнение на настоящата Заповед възлагам на Дирекция „МДТОС” 

и „ОС”. 

 

  

НЕДЖМИ АЛИ 

Кмет на община Джебел 


