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ЗАПОВЕД 

 

№ 1116 

гр. Кубрат, 12.10.2010 г. 

 
На основание чл.44, ал.2 във връзка с ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.62 и чл.64 ал.4 от Наредба № 4 

за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост и 

решения  № 414 от 23.09.2010г.   на Общински съвет – Кубрат 
 

ЗАПОВЯДВАМ: 

1.Да се учреди възмездно, безсрочно право на строеж на гаражи, чрез публичен търг с явно 

наддаване, в поземлен имот 40422.505.1126  по кадастралната карта и кадастралните регистри на 
гр.Кубрат, одобрени със заповед РД-18-51/27.07.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, 

попадащ в УПИ І от кв.54 по ПУП на гр.Кубрат, одобрен със заповед № 551/1980г., както следва: 

1.1.Отстъпено право на строеж за гараж № 9 със ЗП 18,6 кв.м. (6,00х3,10), при граници на 
застроителното петно на север- незасторена част от ПИ, на  изток - незасторена част от ПИ, на юг – 

застроително петно № 10, на запад – незастроена част от ПИ 

1.2. Отстъпено право на строеж за гараж № 10 със ЗП 18,6 кв.м. (6,00х3,10), при граници на 
застроителното петно на север- застроително петно № 9, на  изток - незасторена част от ПИ, на юг – 

застроително петно № 11, на запад – незастроена част от ПИ 

1.3. Отстъпено право на строеж за гараж № 11 със ЗП 18,6 кв.м. (6,00х3,10), при граници на 

застроителното петно на север- застроително петно № 10, на  изток - незасторена част от ПИ, на юг – 
застроително петно № 12, на запад – незастроена част от ПИ 

1.4. Отстъпено право на строеж за гараж № 12 със ЗП 18,6 кв.м. (6,00х3,10), при граници на 

застроителното петно на север- застроително петно № 11, на  изток - незасторена част от ПИ, на юг – 
незастроена част от ПИ, на запад – незастроена част от ПИ 

2. Начална тръжна цена на отстъпеното право на строеж за всеки един гараж  -  644,00 лв. 

(шестстотин четиридесет и четири  лева) 
3.Търгът да се проведе на 29.10.2010 г. от 9.00 часа в Общинска администрация гр.Кубрат. 

4.  Определям: 

4.1.Депозит за участие в търга – 10% от началната тръжна цена 

4.2.Тръжните документи се получават в стая № 1- Център за информация  услуги на граждани 
на 1 етаж на Общинската администрация , като цената на комплект документи е 50 (петдесет) лева. 

Заявленията се подават и приемат до 17.00 часа на 28.10.2010 год.   

5.В случай на непровеждане на търга, да се проведе повторен търг на 05.11.2010 год. от 9.00 
часа при спазване на същите условия. Заявленията за участие в повторния търг се приемат до 17.00 

часа на 04.11.2010 год.  

6. Назначавам комисия в състав както следва:  

………………………………………………….. 
Тази заповед да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и 

изпълнение. 

 

РЕМЗИ ХАЛИЛОВ 

Кмет на община Кубрат 

 


