
 
                                          77330000,,  ггрр..  ККууббрраатт,,  уулл..  ""ККнняязз  ББоорриисс  ІІ""  №№11;;    ттеелл::  ((00884488))  77  22002200;;  ффаакксс::  ((00884488))  77  33220055  

                                                                          ee––mmaaiill::  kkuubbrraatt@@kkuubbrraatt..bbgg                            ИИннттееррннеетт::  hhttttpp::////wwwwww..kkuubbrraatt..bbgg 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 192 / 25.03.2011 г. 

 
 На основание чл. 26, ал. 1 и ал. 2 от ЗПСК, чл. 2 от Наредба за анализите на 

правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране 

на оценители, чл. 4, ал. 3, чл. 5, ал. 1 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за възлагане 

извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със 

следприватизационния контрол, включително процесуално представителство, чл. 44, 

ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Решение № 481/21.02.2011г. на Общински съвет Кубрат, 

Община Кубрат 

1. Откривам процедура за провеждане на ограничен конкурс с предмет: 

„Изготвяне на анализ на правното състояние и приватизационна оценка на обект за 

приватизация – самостоятелен обект в сграда „Автоспирка” с адм. адрес: с. Тертер, 

общ. Кубрат, ул. „Ал. Стамболийски” № 29, с планоснимачен № 201, построена в УПИ 

ІІІ – Парк от кв. 20  по плана на с. Тертер, одобрен със Заповед № 232/1996г., 

представляващ „Кафе еспресо” със застроена площ от 45 кв.м.”. Предметът на конкурса 

е разделен на две позиции: 

- Изготвяне на анализ на правното състояние  

- Изготвяне на приватизационна оценка  

Всеки кандидат може да участва, както за двете позиции, така и за всяка 

поотделно. 

2. Изисквания към кандидатите:  

В ограничения конкурс могат да участват: 

2.1. Български или чуждестранни физически или юридически лица, включително 

техни обединения.  

2.2. За изготвяне на анализ на правното състояние: правоспособни юристи 

съгласно чл. 2 от Наредба за анализите на правното състояние и приватизационните 

оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители. 

2.3. За изготвяне на приватизационна оценка: български или чуждестранни 

физически или юридически лица, получили лиценз по реда на гл. ІV от Наредба за 

анализите на правното състояние и приватизационни оценки и за условията и реда за 

лицензиране на оценители и определени по реда на Наредба за възлагане извършването 

на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизациония 

контрол, включително процесуално представителство. 

2.4. Кандидатите за изработването на анализ на правното състояние и 

приватизационна оценка, следва да притежават опит в изработването на такива. 

2.5. Не може да участва в процедурата кандидат, който е обявен в 

несъстоятелност или е в производство за обявяване в несъстоятелност, осъден е с 

влязла в сила присъда за престъпление от общ характер по глава V и VІ, раздел І от 

особената част на Наказателния кодекс, освен ако е реабилитиран. 

2.6. Анализът на правното състояние и приватизационната оценка следва да 

бъдат изготвени с оглед изискванията на Наредбата за анализите на правното състояние 

и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители и 

Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за 
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участие в приватизацията по ЗПСК, и за документите и сведенията, представляващи 

служебна тайна. Изготвят се  и се предават на Възложителя в два екземпляра на 

хартиен носител.  

3.  Срок и място за получаване на допълнителна информация - стая  № 4 на 

Община Кубрат, тел. 0848/72020, вътр. 130 до 17.00 ч. на 11.04.2011г.;  
4.  Срок за подаване на предложенията: Предложенията се подават до 17,00 часа 

на 12.04.2011г. в Деловодство, ет. 2, ст. 25  в запечатан, непрозрачен плик, върху който 

се отбелязват предметът на конкурса, името /фирмата/ и адресът на кандидата. 

5.  Цена на правилата за провеждане на процедурата: 10 лв., невъзстановими, 

платими в касата на Община Кубрат, ет. 2, ст. 24 или по банкова сметка  на Община 

Кубрат: IBAN: BG45IORT81163300700000  BIG: IORTBGSF Банка ”Инвестбанк” АД гр. 

Разград 

6.  Срок за закупуване на правилата за провеждане на ограничения конкурс - - до  

16.30 ч. на 11.04.2011 год., след представяне на документ за платена такса, стая № 4 на 

Община Кубрат. 

7. На основание чл. 10, ал. 2 от Наредбата за възлагане извършването на 

дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния 

контрол, включително процесуално представителство, настоящото решение да бъде 

публикувано в един местен вестник и в интернет сайта на Община Кубрат. 

8.    Утвърждавам правила за провеждане на ограничения конкурс. 

 
 

 

 

 

РЕМЗИ ХАЛИЛОВ 

Кмет на община Кубрат 

 

 

 

 

 


