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ЗАПОВЕД 
 

№ 280 

 

гр. Кубрат, 01.06.2017 г. 

 

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14,ал.2 от Закона за общинска собственост, 

във връзка с чл.5 и чл.15, ал.1 от Наредба № 16 за стопанисване и управление на 

земеделските земи от общинския поземлен фонд на ОбС- Кубрат и Решение № 233 по 

Протокол № 26/28.04.2017 г. от заседание на Общински съвет Кубрат. 

 

НАРЕЖДАМ : 

1. Откривам процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, за отдаване под 

наем  за срок от 5 / пет/ стопански години, считано от 1.10.2017 до 30.09.2022 г., на 

земеделска земя от общинския поземлен фонд, съставляващ имот № 326019 с площ - 

135,713дка, с НТП-Нива, категория на земята при неполивни условия: Четвърта, в 

местността „Старите лозя“ в землището на с.Божурово, с ЕКАТТЕ 05058. 

2. Годишна начална тръжна цена - 45,00 лева на декар. 

3. Условия за участие.  В търга могат да участват физически лица, еднолични търговци и 

юридически лица, регистрирани като земеделски производители по Наредба №3/1999г., 

които  нямат парични задължения по местни данъци и такси и други задължения към 

общината, освен ако компетентен орган е допуснал разсрочване и отсрочване на 

задълженията. Участниците представят удостоверение от отдел „Местни данъци и такси”, 

отдел „Общинска собственост, обществени поръчки и икономически дейности” към 

общинска администрация, и от общинските фирми: ВиК“Меден кладенец“ и „Кубратска 

гора“ ЕООД. 

4. Размерът на депозита за участие в търга е в размер на 610,00 лева. Плащането на 

депозита  се извършват в български лева в срок до 17,00 часа на  23.06.2017 г./ при 

повторен търг до 17,00 часа на 30.06.2017г./  в брой в касата на общината или по банкова 

сметка на:  

              ОБЩИНА КУБРАТ -  гр.Кубрат 

      Банка: ТБ“Инвестбанк“ АД гр.Разград  

                 IBAN : BG45IORT81163300700000,  

                 BIC: IORTBGSF 

1. Място и срок за получаване на документите за участие в търга.Тръжните 

документи се  закупуват от стая №1 -ЦУИГ  при Община Кубрат на ул.Княз Борис І № 1.    

2. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Заявленията се 

подават в стая № 25 на втория етаж-„Деловодство“ на общината на ул.Княз Борис І № 1.  

Краен срок за подаване на документите до  17.00 часа  на 23.06.2017 г./при повторен търг 

до 17.00 часа на 30.06.2017г./ 

3. Цена на тръжната документация - 25,00 лева. 

4. Търгът да се проведе на 26.06.2017 г. от 10,00 часа в сградата на общинска 

администрация  Кубрат със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени 

от тях лица. 

5. В случаите, когато от няколко участника е предложена една и съща цена за даден имот, 

между тях да се проведе  търг с явно наддаване с начална цена – предложената от 

кандидатите и стъпка един  лев на декар. 
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6. При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 03.07.2017 г.  от 10,00 

часа при същите условия и ред.Заявленията за участие в повторния търг се приемат до 

17,00 часа на 30.06.2017 г. 

7. Време и място за оглед на имотите – от 15 юни до 23 юни 2017 г. съгласувано с 

гл.експерт „Земеделски дейности“. 

8. Утвърждавам приложената към заповедта конкурсна документация. 

9. Настоящата заповед да бъде публикувана в интернет страницата на община Кубрат, в 

кметствата по населни места и в местен вестник. 

 

Изпълнението на настоящата заповед възлагам на Гюлтен Садъкова-гл.експерт“ЗД“.

 Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на  Орхан Мехмед-заместник кмет 

на община Кубрат. 

Тази заповед да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица за 

сведение и изпълнение. 

 

 

 

АЛКИН НЕБИ 

Кмет на община Кубрат 

 

 

 


