
 

 

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

                                             

ЗАПОВЕД 

№  477   

гр. Кубрат, 27.05.2013 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 решения  № 210,211,213,214 и 215 от 29.04.2013 г.   

на Общински съвет – Кубрат 

ЗАПОВЯДВАМ: 

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

общински имоти: 

1.1 с.Задруга,ул.Хан Кубрат № 1а, представляващ незастроен УПИ  ХХV-219 

(римско двадесет и пет - двеста и деветнадесет) от кв.2 (втори), с площ от 855 

(осемстотин петдесет и пет) кв.м. по ПУП на селото, одобрен със заповед № 492 от 

1989 г., при граници: УПИ № ХХІV-217, улица, земя извън строителните граници. 

 Начална тръжна цена от 2580,00 лв. ( две хиляди петстотин и осемдесет  лева). 

1.2. с.Медовене,ул.Софроний Врачански № 12, представляващ незастроен УПИ 

№ V-128 (римско пет – сто двадесет и осем) от кв.21 (двадесет и първи), с площ от 615 

(шестстотин и петнадесет) кв.м. по ПУП на селото, одобрен със заповед № 1291 от 1989 

г., при граници: улица, УПИ № VІ-127, УПИ № VІІ-129 и УПИ № ІV-130. 

 Начална тръжна цена от 1860,00 лв. (хиляда осемстотин и шестдесет  лева) 

1.3.с.Мъдрево, ул.Дели Орман № 49, представляващ незастроен УПИ  ХХІ-

335(римско двадесет и едно – триста тридесет и пет) от кв.23 (двадесет и три), с площ 

от 700 (седемстотин) кв.м. по ПУП на селото, одобрен със заповед № 763 от 1987 г., 

при граници: УПИ № ХХІІ-334, УПИ № VІІІ-345, УПИ № ХХ-336, улица.  

Начална тръжна цена от 3 780,00 лв. ( три хиляди седемстотин и осемдесет  лева)  

1.4.с.Севар, ул.Христо Смирненски № 21а, представляващ незастроен УПИ  ХІ-

Детска площадка (римско единадесет) от кв.40 (четиридесет), с площ от 1150 (хиляда 

сто и петдесет) кв.м. по ПУП на селото, одобрен със заповед № 140 от 1987 г., при 

граници: от четири страни улица.  

Начална тръжна цена от 6 240,00 лв. ( шест хиляди двеста и четиридесет  лева) 

1.5. имоти от общинския поземлен фонд с НТП: нива 
 

№ 
Номер на 

имота 

Площ 

/дка/ 

Кат 

на 

зем 

Нач. 

тръжна 

цена /лв/ 

с.Задруга 

1 100141 2,341 ІІІ 1 598,00 

2 100142 1,765 ІІІ 1 146,00 

3 100143 1,392 ІІІ 904,00 

4 100144 2,149 ІІІ 1 466,00 

5 100999 20,008 ІІІ 12 964,00 

с.Каменово 

6 35897.11.11 3,323 ІІІ 2 268,00 

7 35897.96.9 7,005 ІІІ 4 780,00 

с.Беловец 

8 033001 2,743 ІІІ 1 872,00 

с.Мъдрево 

9 018196 3,588 VІ, 2 172,00 

с.Сеслав 

10 310017 94,385 ІV,  ІІІ 59 557,00 

11 000069 2,361 ІІІ 1 490,00 

12 000284 0,439 ІV 276,00 

13 000285 2,184 ІV 1 377,00 

14 300011 5,635 ІV 3 556,00 

15 300035 0,274 ІІІ 173,00 

16 300038 0,312 ІV 197,00 

17 303007 1,502 ІV 948,00 

18 318016 1,400 ІV, ІІІ 884,00 

19 326013 2,470 ІV, ІІІ 1 558,00 

20 333002 0,524 ІІІ 330,00 

21 340012 1,892 ІІІ 1 194,00 



 

 

2. Търгът да се проведе на 13.06.2013 г. от 9.00 часа в Заседателната зала на 

Общинска администрация гр.Кубрат. 

3. Време за оглед на имотите – всеки работен ден от 03.06.2013 г. до 12.06.2013 

г. от 09:00 до 16:00 часа, съгласувано с отдел “УС“. 

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 12.06.2013 год. в стая №  25. 

6. В случай на непровеждане на търга, да се проведе повторен търг на 20.06.2013 

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

търг се приемат до 17.00 часа на 19.06.2013 год.  

 7. 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 
 

 


