
 

 

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

                                             

 

ЗАПОВЕД 

№295  

гр. Кубрат, 03.04.2015 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 във връзка с решение  № 442 от 16.03.2015 г. на Общински съвет 

– Кубрат 

ЗАПОВЯДВАМ: 

 

1. Да се извърши продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на имот частна 

общинска собственост в с. Беловец с ЕКАТТЕ 03575, общ. Кубрат, в местността 

„МЕЗАР ЯСАК“ представляващ: имот с номер 010034 (нула едно нула нула три четири) 

с площ от 0,132 дка (нула дка сто тридесет и два кв.м.), с начин на трайно ползване 

„електропровод”, и построената в него през 1963г. масивна едноетажна сграда-

трафопост с площ 15 кв.м., при граници на имота: № 010033 пасище, мера на Община 

Кубрат, № 000161 ведомствен път на Община Кубрат. 

Начална тръжна цена от  4866,00 лв. (четири хиляди осемстотин шестдесет 

и шест), в т.ч.426,00 лв ДДС, определен по чл. на чл.45, ал.3 и ал.5, т.1 от ЗДДС. 

2. Търгът да се проведе на 22.04.2015 г. от 9.00 часа в Заседателната зала на 

Общинска администрация гр.Кубрат. 

3. Време за оглед на имотите – всеки работен ден от 14.04.2015 г. до  

17.04.2015 г. от 09:00 до 16:00 часа, съгласувано с кмета на с. Беловец 

4. Утвърждавам приложените към заповедта тръжни документи. 

5.  Определям: 

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

5.2. Тръжните документи се получават в стая № 1 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 21.04.2015 год. в стая № 25. 

6. В случай на непровеждане на търга, да се проведе повторен търг на 29.04.2015 

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

търг се приемат до 17.00 часа на 28.04.2015 год.  

 7. Назначавам комисия в състав както следва: 

………………………………………. 

Тази заповед да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица за 

сведение и изпълнение. 

 
 

ОСМА ЧАУШ 

За Кмет на община Кубрат 

Съгласно з-д № 285/01.04.2015г. 

 

 


