
 

 

 
                             7300, гр. Кубрат, ул. "Княз Борис І" №1;  тел: (0848) 7 2020; факс: (0848) 7 3205 

                                             

ЗАПОВЕД 

№ 395  
гр. Кубрат, 25.05.2011 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  № 494, 495, 496, 497, 498, 501, 502, 503 и 504 от 28.04.2011г.   на 

Общински съвет – Кубрат 

ЗАПОВЯДВАМ: 

1.Да се извърши продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на следните имоти 

частна общинска собственост: 

1.1. гр.Кубрат имот с идентификатор 40422.99.265 с площ 1 192 кв.м., по КК и КР на 

града, одобрен със заповед № РД-18-51/27.07.2009г. Имотът с НТП: нива, се намира в 

местността КРАЙ СЕЛО. Начална тръжна цена от 438,00 лв.  

1.2. гр.Кубрат имот с идентификатор 40422.152.343 с площ 791 кв.м., по КК и КР на 

града, одобрен със заповед № РД-18-51/27.07.2009г. Имотът с НТП: нива се намира в 

местността ИНЕКЛЕР ЮСТЮ. Начална тръжна цена от 290,00 лв.  

1.3. с.Беловец имот с номер 035020 с площ от 4,647 дка. Имотът с НТП: нива се 

намира в местността „ГРОБИЩЕН ПАРК” . Начална тръжна цена от 1706,00 лв.  

1.4. с.Мъдрево имот с номер 047005  с площ 2,645 дка. Имотът с НТП: нива, се намира 

в местността МАНДРА. Начална тръжна цена от 1 070,00 лв. 

1.5. с.Мъдрево имот с номер 009017  с площ 1,585 дка. Имотът с НТП: нива, се намира 

в местността МАНДРА. Начална тръжна цена от 642,00 лв.  

1.6. с.Каменово имот с идентификатор 35897.96.9 с площ 7005 кв.м., по КК и КР 

одобрени със заповед № РД-18-27/01.04.2009г. Имотът с НТП: нива, се намира в местността 

ПО ДЕРЕЛИКА. Начална тръжна цена от 2 571,00 лв. 

1.7. с.Каменово имот с идентификатор 35897.96.219 с площ 2260 кв.м., по КК и КР 

одобрени със заповед № РД-18-27/01.04.2009г. Имотът с НТП: нива, се намира в местността 

ПО ДЕРЕЛИКА. Начална тръжна цена от 829,00 лв. 

1.8. Юпер имот с номер 200304 с площ от 3,014 дка. . Имотът с НТП: нива, се намира 

в местността  „КРАЙ СЕЛО”. Начална тръжна цена от 1 196,00 лв. 

1.9. с.Севар имот с номер 000071 с площ от 4,550 дка, с НТП: нива. Начална тръжна 

цена от 1 784,00 лв.  

2.Търгът да се проведе на 10.06.2011 г. от 9.00 часа в Общинска администрация 

гр.Кубрат. 

3.Утвърждавам приложените към заповедта тръжни документи. 

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 09.06.2011 год.   

5.В случай на непровеждане на търга, да се проведе повторен търг на 17.06.2011 год. 

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

приемат до 17.00 часа на 16.06.2011 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 


