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ЗАПОВЕД 

 

№ 796 

гр. Кубрат, 17.08.2010 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 

решение  № 388 от 16.06.2010г.   на Общински съвет – Кубрат 

ЗАПОВЯДВАМ: 

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

имоти от общинския горски фонд: 

землището на с.Брестовене, с ЕКАТТЕ 06481 общ. Завет, обл. Разград 

имот № 126007 с площ 2,100 дка, начална тръжна цена от   6 928,00 лв.  

имот № 126010 с площ 1,948 дка, начална тръжна цена от   5 939,00 лв.  
имот № 126015 с площ 1,500 дка,  начална тръжна цена от   3 342,00 лв. 

имот № 126016 с площ 1,500 дка  начална тръжна цена от   2 961,00  лв.  

имот № 126017 с площ 1,500 дка , начална тръжна цена от   3 390,00 лв.  

имот № 126018 с площ 1,500 дка, начална тръжна цена от   3 188,00 лв.  
имот № 126019 с площ 1,500 дка,  начална тръжна цена от   3 214,00 лв.  

имот № 126020 с площ 1,500 дка,  начална тръжна цена от   3 287,00 лв.  

имот № 126021 с площ 1,500 дка,  начална тръжна цена от   3 093,00 лв.  
имот № 126022 с площ 1,500 дка, начална тръжна цена от   2 892,00 лв.  

имот № 126023 с площ 1,500 дка,  начална тръжна цена от   2 841,00 лв.  

имот № 126024 с площ 1,500 дка, начална тръжна цена от   2 858,00 лв.  

имот № 126025 с площ 1,500 дка, начална тръжна цена от   3 031,00 лв.  
имот № 126026 с площ 1,500 дка, начална тръжна цена от   2 816,00 лв.  

имот № 126027 с площ 1,500 дка,  начална тръжна цена от   2 842,00 лв.  

имот № 126028 с площ 1,500 дка,  начална тръжна цена от   2 874,00 лв.  
имот № 126029 с площ 1,500 дка  начална тръжна цена от   3 105,00 лв.  

Търгът да се проведе на 09.09.2010 г. от 9.00 часа в Общинска администрация гр.Кубрат 

 2.  Определям: 
 2.1. Депозит за участие в търга – 10% от началната тръжна цена 

2.2. Тръжните документи се получават в стая № 4- Управление на собствеността на 1 етаж на 

Общинската администрация , като цената на комплект документи е 50 (петдесет) лева. Заявленията се 

подават и приемат в стая № 1- Център за информация  услуги на граждани на 1 етаж на Общинската 
администрация до 17.00 часа на 08.09.2010 год.   

 3. УТВЪРЖДАВАМ приложената към заповедта тръжна документация. 

 4. 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 
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