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О Б Щ И Н А    А Й Т О С 
ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

 

    
ЗАПОВЕД 

№ РД- 08-92 

гр. Айтос, 03.02.2016г. 

 

                    На основание чл.44, ал.1, т.1 и т.7 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закон за общинската собственост, във 

връзка с чл. 60, ал. 1 и ал.3 и чл. 45, ал.1 от Наредба  за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество,  във връзка с Решение на Общински съвет - Айтос № 

443 от 28.11.2013г., обективирано в Протокол № 28, т.24 от ДР и във връзка с Решение № 

11713/05.11.2015г. на  Върховен Административен съд на Република България, с което са 

дадени указанията за продължаване тръжната процедура за продажба на имот № 059015, с 

площ 5212 кв.м., находящ се в м „Алана” в землището на с.Черноград 

 

        ЗАПОВЯДВАМ: 

 

1. В изпълнение на дадените указания на ВАС на Република България с Решение № 

11713/05.11.2015г. на Върховен Административен съд на Република България да се 

продължи тръжна процедура от последното законосъобразно действие – допускане на 

участниците в процедурата за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим  

имот № 059015, с площ 5212 кв.м., находящ се в м „Алана” в землището на с.Черноград, 

категория четвърта, НТП - лозе, актуван с АОС № 451/08.09.1999г., при граници: имоти № 

059016,  № 000266,  № 000315, обявен със Заповед № РД-09-132/20.02.2014 г.  на Кмета на 

Община Айтос.  

2.Определям дата за провеждане на описаната в т.1 тръжна процедура на   

23.02.2016год. от 09:30ч. в малката заседателна зала на Община Айтос, ул.”Цар 

Освободител” № 3. 

3. Определям  начална тръжна цена в размер на 3 158 /три хиляди сто петдесет и осем 

лева/лв. Посочената начална тръжна цена е без ДДС (освободена доставка съгл. чл. 45, ал. 1 

от Закона за данъка върху добавената стойност). 

     4. Определям стъпка на наддаване  - 10  % от началната тръжна цена.   

         5. Начин на плащане - в 14 - дневен срок от влизане в сила на заповедта за спечелил, 

спечелилият кандидат следва да внесе пълната сума и дължимите данъци и такси и да се яви 

за сключване на договор. 

 6. Да се изпрати копие от настоящата заповед на двамата участници, да се обяви във 

вестник „Народен приятел”, на интернет страницата на общината и да се постави на 

информационното табло. 

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично. 

 

ВАСИЛ ЕДРЕВ 

Кмет  на Община Айтос   


