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ЗАПОВЕД 

№ 5 

гр. Кубрат, 09.01.2012 г. 

 

С покана за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

приоритетна ос 1 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, по процедура 

ВG161РО005/10/1.10/03/16.” Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и 

отпадъчни води в агломерации на 10000 е.ж.” Обектът ”Строителство и реконструкция на 

вътрешна ВиК мрежа на гр.Кубрат и разширение на ПСОВ”е обявен като обект от 

първостепенно значение за община Кубрат. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА,  чл.21, ал.1, 

чл.25, ал.2 и 3 , чл.29, ал.2 от ЗОС и чл.60 АПК. 

 

НАРЕЖДАМ: 
 

1. Отчуждавам в полза на община Кубрат поземлен имот в гр.Кубрат с 

идентификатор  40422.40.921 (четири хиляди четиристотин двадесет и две точка четиридесет 

точка деветстотин двадесет и едно) с площ от 1859 кв.м. , с НТП: нива, в местността 

ИНЕКЛЕР ЮСТЮ, по КК и КР на гр.Кубрат, одобрени със заповед № РД-18-51/27.07.2009г. 

на изп.директор на АГКК; съседи на ПИ: 40422.40.919,  40422.41.366, 40422.41.910 и  

40422.40.920, попадащ в трасето на линеен обект на техническата инфраструктура-публична 

общинска собственост от обект:”Строителство и реконструкция на вътрешна ВиК мрежа на 

гр.Кубрат и разширение на ПСОВ” подобект: ”Строителство и реконструкция на вътрешна 

канализационна мрежа гр.Кубрат”, обявен като обект от първостепенно значение за община 

Кубрат. Имотът е собственост на Тезгюн Еминов Санджактаров. 

 2. Определям сумата за обезщетение в размер на 616,00 лв. (шестстотин и 

шестнадесет лв.) 

3. Сумата по т.2 да се преведе в ТБ”Инвестбанк” АД-гр.Разград, адрес гр.Кубрат, 

ул.Цар Освободител № 2, при условията на чл.29, ал.1 и 2 от ЗОС. 

4. Дължимото обезщетение се изплаща след изтичане на 3-дневен срок от 

обнародването на заповедта  в „Държавен вестник”. 

5.  На основание чл.60, ал.1 от АПК и предвид необходимостта от осигуряване защита 

на особено важни и значими обществени интереси, своевременно приключване на 

процедурата по отчуждаването, да се допусне предварително изпълнение на заповедта. 

Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на оспорване в 3-

дневен срок по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

         Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен 

вестник”  пред Административен съд гр.Разград. Обжалването може да бъде и само относно 

размера на определеното дължимо обезщетение. 

 

 

РЕМЗИ ХАЛИЛОВ 

Кмет на община Кубрат 

 

 


