
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КУБРАТ 

РЕШЕНИЕ № 390 

 

С Решение № 333 от Протокол № 25 от проведено заседание на 29.01.2010г. на 

Общински съвет - Кубрат, в годишния план за приватизация през 2010 г. е включен 

самостоятелен обект в сграда – магазин, с идентификатор 40422.504.558.2.2 /четиридесет 

хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и четири точка петстотин петдесет и 

осем точка две точка две/ по кадастрална карта на гр. Кубрат, одобрена със Заповед РД18-

7/14.02.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в строителните граници на 

гр. Кубрат, общ. Кубрат с адм. адрес: гр. Кубрат, ул. „Цар Освободител”  № 18, със застроена 

площ от 89 кв. м., ведно с 2,80 % ид.ч. от общите части на сградата. Самостоятелният обект 

попада в сграда с идентификатор 40422.504.558.2, която сграда се намира в поземлен имот 

40422.504.558 със стар идентификатор УПИ VІІІ от кв. 50а по ПУП на гр. Кубрат, одобрен 

със Заповед № 551/1980 г. За този имот има съставен АЧОС №6/13.07.1995г., вписан под 

№151, т. ІІ, вх. Рег. № 731/29.03.2007г., д. 383, стр. 2 на Служба по вписвания гр. Кубрат. 

За общинския нежилищен имот има изготвени анализ на правното състояние, 

приватизационна оценка, поради което предлагам същият да бъде предложен за продажба 

чрез публичен търг с явно наддаване. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, 

чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от Закона за приватизация и 

следприватизационен контрол, чл.5, ал.3 и чл.12, ал.2 от Наредбата за анализите на правното 

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

чл.6, ал.1 от Наредбата за задължителната информация, предоставена на лицата, заявили 

интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен 

контрол и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна, чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 

3, ал. 1, т. 1, чл. 5, чл. 6, ал.1, чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите, и  във връзка с 

Решение № 333 от 29.01.2010г. Общински съвет Кубрат 

РЕШИ: 

1. Приема анализа на правното състояние и приватизационната оценка на общински 

нежилищен имот - самостоятелен обект в сграда – магазин, с идентификатор 

40422.504.558.2.2 /четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и 

четири точка петстотин петдесет и осем точка две точка две/ по кадастрална карта на гр. 

Кубрат, одобрена със Заповед РД.18-7/14.02.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК, 

находящ се в строителните граници на гр. Кубрат, общ. Кубрат с адм. адрес: гр. Кубрат, ул. 

„Цар Освободител”  № 18, със застроена площ от 89 кв. м., ведно с 2,80 % ид.ч. от общите 

части на сградата. Самостоятелният обект попада в сграда с идентификатор 40422.504.558.2, 

която сграда се намира в поземлен имот 40422.504.558 със стар идентификатор УПИ VІІІ от 

кв. 50а по ПУП на гр. Кубрат, одобрен със Заповед № 551/1980 г. с приватизационна оценка 

81 700.00 /осемдесет и една хиляди и седемстотин лева без включен ДДС /освободена 

доставка по смисъла на чл. 45, ал. 3 от ЗДДС/. 

2. Продажбата на общинския нежилищен имот по т.1 да се извърши при начална 

тръжна цена 81 700.00 /осемдесет и една хиляди и седемстотин/ лева, без включен ДДС 

/освободена доставка по смисъла на чл. 45, ал. 3 от ЗДДС/, чрез публичен търг с явно 

наддаване, който да се проведе на двадесетия ден от датата на обнародване на решението в 

Държавен вестник от 10.00 часа в Заседателната зала на административната сграда на 

Община Кубрат. Отварянето на предложенията се извършва публично.  

При неявяване на кандидати или не излъчване на кандидат повторен търг да се 

проведе на тридесетия ден от датата на обнародване на решението в Държавен вестник по 

същото време и условия. 

           3. Стъпка за наддаване - 1000 /хиляда/ лева  /1,22 % от началната тръжна цена/. 

           4. Тръжната документация да се закупува в Център за услуги и информация, Община 

Кубрат, всеки работен ден до петнадесетия ден включително от датата на обнародване на 

решението в “Държавен вестник” за сумата от 50 /петдесет/ лева платима в касата на 

общината.  

При евентуален повторен търг тръжна документация се закупува до двадесет и петия 

ден включително от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”. 



5. Условия за закупуване на тръжната документация и необходими документи:  

            а/ по отношение на физическите лица: 

 -документ за самоличност; 

            -нотариално заверено пълномощно, в случай че закупуват документация от името на 

друго физическо лице; 

 б/ по отношение на юридическите лица: 

 -оригинал от документа за актуално състояние на юридическото лице; 

            -нотариално заверено пълномощно, ако представителната власт на лицето, 

закупуващо документацията, не може да се установи от документ за регистрация; 

           -документите на чуждестранните лица се придружават от превод на български език, 

извършен и заверен от заклет преводач. 

           6. В срок до седемнадесетия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен 

вестник” /при повторен търг – до двадесет и седмия ден/, лицата закупили тръжната 

документация, могат да отправят писмено искане до Община Кубрат за разяснения по 

процедурата за провеждане на търга. Разясненията се изготвят в писмена форма в тридневен 

срок, и се предоставят на разположение на всички лица, закупили тръжната документация. 

7. Определя депозитната вноска, в размер 10% от началната тръжна цена на имота по 

т.2, която да се внася по сметка на Община Кубрат IBAN:BG45IORT81163300700000  BIG: 

IORTBGSF, Банка „Инвестбанк” АД гр. Кубрат, до осемнадесетия ден от датата на 

обнародване на решението в “Държавен вестник” /при повторен търг до двадесет и осмия 

ден/. 

  8. Участниците в търга изготвят предложенията си в съответствие с тръжната 

документация, които се подават в запечатан непрозрачен плик в Община Кубрат, ул. „Княз 

Борис І” №1, Деловодство, стая 25, ет. 2 до 16,00 часа на деветнадесетия ден от датата на 

обнародване на решението в “Държавен вестник” /при повторен търг до двадесет и деветия 

ден/. 

9. Оглед на обекта от 10 до  17 часа през всички работни дни в срока за подаване на 

предложения за участие. 

10. Утвърждава тръжната документация - Приложение № 1, неразделна част от 

настоящото предложение за решение. 

 11. Лицата закупили тръжна документация получават сертификат за регистрация и те 

имат право да подадат предложение за участие в търга. 

            12. В тръжната комисия да бъде включен и председателят на Постоянната комисия по 

ТСУ, общинска собственост, приватизация и следприватизационен контрол към Общински 

съвет Кубрат. 

 13. Възлага на Кмета на Община Кубрат правомощията на орган за приватизация, 

регламентирани в Наредбата за търговете и конкурсите.  

            14. Настоящото решение да се обнародва в „Държавен вестник” и да се публикува в 

два централни ежедневника. 

 Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Кубрат и Областния 

управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

             Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред Административен 

съд Разград. 

 

 

   

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) д-р И. Яхов 


