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ЗАПОВЕД 
№ 569  гр.  Кубрат, 17.06.2014г.  

                                                                                                            

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.1 и ал.2 от ЗОС и чл.17 ал.1 и чл.62 

от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – 

общинска собственост  

 

ЗАПОВЯДВАМ: 
 

        1.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 

3 (три) години на част от имот – общинска собственост за монтиране на кафе-

автомати 4 броя и вендинг машина за закуски, храни и напитки 1 бр., при следните 

условия: 

-  гр. Кубрат, ул. „Княз Борис I“ №1 в сграда с ид. 40422.505.1426.3 (сградата на 

общината) – кафе автомат, заета площ 1 кв.м., с начална тръжна месечна цена 80 лева 

с ДДС. 

     - гр. Кубрат, ул. „Княз Борис I“ №1 в сграда с ид. 40422.505.1426.3 (сградата на 

общината) – вендинг автомат за закуски, храни и напитки, заета площ 1 кв.м., с начална 

тръжна месечна цена 50 лева с ДДС. 

     - гр. Кубрат, ул. „Добруджа“ №2, ет.1, самостоятелен обект в сграда с ид. 

40422.505.1182.1.25 (бившата данъчна служба) – кафе автомат, заета площ 1 кв.м., с 

начална тръжна месечна цена 60 лева с ДДС.  

      - гр. Кубрат, ул. „Княз Борис I“ №22, ет.2 самостоятелен обект в сграда с ид. 

40422.505.3111.26.8 (болница) – кафе автомат, заета площ  1 кв.м., с начална тръжна 

месечна цена 100 лева с ДДС  

         - гр. Кубрат, ул. „Страцин“ №1 в сграда с ид. 40422.504.306.8 (стола на ОПСУ) – 

кафе автомат, заета площ 1 кв.м., с начална тръжна месечна цена 80 лева с ДДС.  

2. Търгът да се проведе на 04.07.2014г. от 9.00 часа в Общинска администрация 

гр.Кубрат.  

3.Време за оглед на имота: всеки работен ден от 26.06.2014г. до 27.06.2014г. 

съгласувано със старши експерт“ИУПК“.   

           4.  Определям: 

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

 4.2.Тръжните документи се получават в стая № 1 на 1 етаж на Общинска 

администрация , като цената на комплект документи е 25 (двадесет и пет) лева. 

Заявленията се подават и приемат до 17.00 часа на 03.07.2014 год.   

 5.В случай на непровеждане на търга да се проведе повторен търг на 11.07.2014 

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

търг се приемат до 17.00 часа на 10.07.2014 год.  

 6. Утвърждавам приложената тръжна документация: 

            7. Назначавам комисия в състав както следва: 

             ……………………..  
 

 

РЕМЗИ ХАЛИЛОВ 

Кмет на община Кубрат 
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