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ЗАПОВЕД 

№ 1374  

гр. Кубрат, 20.12.2010 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  № 442, 443 и 444 от 30.11.2010г.   на Общински съвет – Кубрат 

 

ЗАПОВЯДВАМ: 

 

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

частна общинска собственост: 

1.1. в с.Севар с ЕКАТТЕ 65886, общ. Кубрат, представляващ поземлен имот с номер 

000218 с площ от 113,813 дка, с начин на трайно ползване: лозе, категория при неполивни 

условия : Пета (81,997) Трета (31,817). Начална тръжна цена от 36 588,00 лв.  

1.2. с.Савин, представляващ незастроен УПИ  № ХІІ-29, с площ от 1355 кв.м., от кв.7 

по плана на селото. Начална тръжна цена от 4 008,00 лв.  

1.3. в с.Задруга с ЕКАТТЕ 30212, общ. Кубрат, в местността „АША ЕКЕНЛИК” 

представляващ поземлен имот с номер 209010 с площ от 2,950 дка, с начин на трайно 

ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: Трета. Начална тръжна цена от 

906,00 лв.  

2.Търгът да се проведе на 11.01.2011 г. от 9.00 часа в Общинска администрация 

гр.Кубрат. 

3.  Определям: 

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

3.2.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 10.01.2011 год.   

4.В случай на непровеждане на търга, да се проведе повторен търг на 18.01.2011 год. 

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

приемат до 17.00 часа на 17.01.2011 год.  

5. 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 
 
 


