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ЗАПОВЕД 
 

№ 60 

 

гр. Кубрат, 19.01.2023 г. 

 

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

общинската собственост, чл.17, ал.1 и чл.62 от Наредба № 4 на Общински съвет - 

Кубрат за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска 

собственост, във връзка с изпълнение на Решение  №411 от Протокол №36 от 

28.09.2022г. на Общински съвет - Кубрат, 

ЗАПОВЯДВАМ: 

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 

(три) години на част от общински имот в гр. Кубрат, общ. Кубрат, обл. Разград, ул. 

“Цар Иван Асен II“ № 4, а именно стая с площ 6,00 кв.м., разположена на втория етаж в 

източния вход на двуетажна масивна сграда с идентификатор 40422.505.1419.1 по КК и 

КР на гр. Кубрат одобрени със заповед РД-18-51 / 27.07.2009г. Начален тръжен 

месечен наем 36,00 /тридесет и шест/ лева. 

2. Търгът да се проведе на 07.02.2023г. от 11:00 часа в Общинска администрация 

Кубрат. 

3. Определям: 

3.1. Депозит за участие в търга – 20 (двадесет) лева. 

3.2. Тръжни 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 06.02.2023г. 

3.3. Време за оглед, съгласувано с кмета на селото – всеки работен ден от 

30.01.2023г. – 03.02.2023г. от 09:00 до 12:00 часа. 

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

14.02.2023г. от 11:00 часа при спазване на същите условия. Заявления за участие в 

повторен търг се приемат до 17:00 часа на 13.02.2023г. 

5. Утвърждавам приложената тръжна документация. 

6. Назначавам комисия в състав както следва: 

-----------------------------------------------------------------------  

Настоящата заповед подлежи на оспорване в 14 дневен срок след връчването и, пред 

Административен съд гр. Разград по реда на АПК  

Препис от настоящата ми заповед да се връчи на лицето и отдел „ОСОПИД” за 

сведение и изпълнение. 

 

 

АЛКИН НЕБИ 

Кмет на община Кубрат 

 

 


