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ЗАПОВЕД 

 

№ 05 

 

гр. Кубрат, 03.01.2023 г. 

 

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 от Закона за общинска собственост, 

във връзка с чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.23, ал.1-3 от Наредба № 16 за стопанисване и 

управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд на ОбС- Кубрат, в 

изпълнение на Решение № 437 по Протокол № 38/30.11.2022 г. от заседание на Общински 

съвет Кубрат. 

НАРЕЖДАМ : 

1. Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделски 

земи от  ОПФ  за създаване на трайни насаждения за срок от 30 /тридесет/ стопански 

години считано от 01.10.2023г. 

2. Описание на обекта на конкурса- земеделски земи от общинския поземлен фонд в 

землище с.Мъдрево, ЕКАТТЕ 49518, с начин на трайно ползване: Неизползвана нива (угар, 

орница), при начална конкурсна цена и размер на депозита, както следва: 

местност " БАЛЪК АРКАСЪ " с. Мъдрево  

Имот № 

Площ- 

кв.м. 

по 

скица 

Кате- 

гория 

Начална 

конкурсна 

цена-лв./дка 

НТП 
Документ за 

собственост 

Депозит 

за имота-

лв. 

49518.431.395 8 018 3 65,00 
„др. неизп. 

нива“ 
6812/07.05.2019 г. 52,12 

49518.431.398 8 147 3 65,00 
„др. неизп. 

нива“ 
6815/07.05.2019 г. 52,96 

49518.431.399 8 142 3 65,00 
„др. неизп. 

нива“ 
6816/07.05.2019 г. 52,92 

49518.431.402 8 127 3 65,00 
„др. неизп. 

нива“ 
6819/07.05.2019 г. 52,83 

49518.431.403 8 091 3 65,00 
„др. неизп. 

нива“ 
6820/07.05.2019 г. 52,59 

49518.431.404 8 972 3 65,00 
„др. неизп. 

нива“ 
6821/07.05.2019 г. 58,32 

49518.431.405 8 884 3 65,00 
„др. неизп. 

нива“ 
6822/07.05.2019 г. 57,75 

49518.431.406 8 046 3 65,00 
„др. неизп. 

нива“ 
6823/07.05.2019 г. 52,30 

49518.431.407 8 190 3 65,00 
„др. неизп. 

нива“ 
6824/07.05.2019 г. 53,24 

49518.431.408 9 114 3 65,00 
„др. неизп. 

нива“ 
6825/07.05.2019 г. 59,24 
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49518.431.409 9 104 3 65,00 
„др. неизп. 

нива“ 
6826/07.05.2019 г. 59,18 

49518.431.410 8 038 3 65,00 
„др. неизп. 

нива“ 
6827/07.05.2019 г. 52,25 

49518.431.411 7 912 3 65,00 
„др. неизп. 

нива“ 
6828/07.05.2019 г. 51,43 

49518.431.412 9 085 3 65,00 
„др. неизп. 

нива“ 
6829/07.05.2019 г. 59,05 

49518.431.413 7 183 3 65,00 
„др. неизп. 

нива“ 
6830/07.05.2019 г. 46,69 

49518.431.414 8 024 3 65,00 
„др. неизп. 

нива“ 
6831/07.05.2019 г. 52,16 

49518.431.415 7 096 3 65,00 
„др. неизп. 

нива“ 
6832/07.05.2019 г. 46,12 

49518.431.416 4 543 3 65,00 
„др. неизп. 

нива“ 
6833/07.05.2019 г. 29,53 

49518.431.417 5 173 3 65,00 
„др. неизп. 

нива“ 
6834/07.05.2019 г. 33,62 

 149,889 xxx xxx xxx xxx xxx 

 

Плащането на депозита се извършва в български лева в брой в касата на Община Кубрат 

или по следната банкова сметка:  

При Банка : Централна Кооперативна Банка /ЦКБ/ - кл. Разград,  

IBAN: BG06 CECB 97903347126501 

BIC: СЕСВBGSF 

3. Условия за участие:  в конкурса се допускат физически и юридически лица, които 

отговарят на следните условия: 

3.1 да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация 

съобразно действащото българско законодателство; 

3.2 нямат парични задължения по местни данъци и такси и други задължения към 

общината, освен ако компетентния орган е допуснал разсрочване или отсрочване на 

задълженията; 

3.3 не са неизправна страна по договор, сключен с община Кубрат.   

4. Определям начална конкурсна цена за годишно арендно плащане- 65,00 /шестдесет и 

пет/ лева на декар, определени в Приложение №1 към Наредба № 16 за стопанисване и 

управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд на Общински съвет 

Кубрат.  

5. Условя за плащане: За първите две години от договора не се дължи арендна вноска, 

поради определения гратисен период от две стопански години. За третата и всяка 

следваща стопанска година, арендната вноска се дължи  не по-късно от първият 

работен ден, от началото на стопанската година-1-ви октомври. На основание чл.5, ал.5 

от Наредба №16 на ОбС-Кубрат годишното арендно плащане по договора да се 

актуализира ежегодно с годишната инфлация за стопанската година, отчетена от НСИ 

за периода от септември настоящата спрямо септември на предходната година. 
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6. Място и срок за закупуване и получаване на конкурсната документация -  

Документите се получават в Центъра за административно обслужване /стая № 1/ при 

Община Кубрат  от 04.01.2023 г. до 17.00 часа на 17.01.2023 г. 

7. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса. Документите за 

участие в конкурса се подават в деловодството на Община Кубрат на адрес:  гр. Кубрат, ул. 

Княз Борис І № 1, ет.2, стая № 25.  Краен срок за подаване на документите до 17.00 часа на 

17.01.2023 г. 

8. Цена на конкурсната документация - 25,00 лева за всеки имот. 

9. Заседанието на конкурсната комисия да се проведе на 18.01.2023 г. от 10.30 часа в 

сградата на общинска администрация  Кубрат.  

10. При неявяване на кандидати, повторен конкурс да се проведе на 25.01.2023 г.  от 10.30 

часа при същите условия и ред. Заявленията за участие в повторния конкурс се приемат 

до 17.00 часа на 24.01.2023 г. 

11. Време и място за оглед на имотите - от 04.01.2023г. до 06.01.2023г. при повторен 

конкурс от 23.01.2023г. до 24.01.2023г. съгласувано с кмета на кметство с. Мъдрево. 

12. Утвърждавам приложената към заповедта конкурсна документация. 

13. Настоящата заповед да бъде публикувана на интернет страницата на община Кубрат и 

да се постави на информационното табло в общинска администрация и в кметство 

с.Мъдрево. 

Изпълнението на настоящата заповед възлагам на Ширин Шабанова-гл. експерт “ОС“. 

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на  Светлана Кирилова - гл. 

юрисконсулт. 

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

сведение и изпълнение. 

 

 

АЛКИН НЕБИ 

Кмет на община Кубрат 

 

 


