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ЗАПОВЕД 
№ 636 

гр.  Кубрат, 06.10.2017 г.  
                                               

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 17, ал. 1 и чл. 62 от Наредба 

№ 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска 

собственост, във връзка с изпълнение на Решение  №300 от Протокол №31 от 13.09.2017г на 

Общински съвет - Кубрат, 

ЗАПОВЯДВАМ: 

1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 

(три) години за земеделско ползване на незастроени места в урбанизираните територии на 

Община Кубрат, както следва: 

 с. Горичево, ПИ с № 320 от кв. 32 с площ 1511 кв.м. 

 с. Горичево, УПИ с № VI-48 от кв. 4 с площ 880 кв.м. 

 с. Задруга, част от ПИ с № 251, попадащ в УПИ с № VIII от кв. 7 с площ 960 кв.м. 

 гр. Кубрат, част от ПИ с ид. 40422.270.112 (гробище) с площ от 10 000 кв.м. 

 с. Медовене, УПИ с № IX-141 от кв. 23 с площ 805 кв.м. 

 с. Савин, УПИ с № XII-234 от кв. 44 с площ 920 кв.м. 

 с. Савин, УПИ с № XIV-230 от кв. 44 с площ 1060 кв.м. 

 с. Савин, УПИ с № XIII-220 от кв. 45 с площ 1135 кв.м. 

 с. Савин, УПИ с № XIV-217 от кв. 45 с площ 1045 кв.м. 

 с. Савин, УПИ с № V-222 от кв. 45 с площ 950 кв.м. 

 с. Тертер, УПИ с № III-216 от кв. 16 с площ 1499 кв.м. 

 с. Тертер, УПИ с № IV-216 от кв. 16 с площ 1670 кв.м. 

1.1 Началeн тръжeн годишен наем 60,00 /шестдесет/ лева на декар. 

2. Търгът да се проведе на 25.10.2017 г. от 9:00 часа в Общинска администрация – 

гр. Кубрат.  

3. Време за оглед на имотите: всеки работен ден от 16.10.2017г. до 20.10.2017г., 

съгласувано с кмета на съответното населено място.   

4. Определям: 

4.1. Депозит за участие в търга – 50% от началният тръжен годишен наем. 

4.2. Тръжните документи се получават в стая №1 на I етаж на Общинска 

администрация, като цената на комплект документи е 25 (двадесет и пет) лева. Заявленията 

се подават и приемат до 17.00 часа на 24.10.2017 г.   

5. В случай на непровеждане на търга да се проведе повторен търг на 01.11.2017 г. от 

9.00 часа при спазване на същите условия. Заявленията за участие в повторния търг се 

приемат до 17.00 часа на 31.10.2017 г.  

6. Утвърждавам приложената тръжна документация. 

7. Назначавам комисия в състав както следва:  

…………………………………………………………………………………………………... 

Контрола по изпълнение на Заповедта ще изпълня лично. 

Тази заповед да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и 

изпълнение. 

 

АЛКИН НЕБИ 

Кмет на община Кубрат 
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