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осяовапие ,lл,44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, м.2 от ЗобС и Здrовед
.- - -ц?
}Ф
1161/11.07.2016г. ва Кмета па Общива Върбща,
НДРВДЬД
.u
uроsеп(д.ше
на
публиЕ{и ,aт,ргове и тryбличво опов€!теIJЕ коIiк}?си за
""разпореждапе с имоти и вещи
общиЕска собствеtlочr, присга от ОбС Върбица '

,, ,-

НАРЕЖДАМ:
Олрелеля,.л за спечеIшли търrа за отдzвЕще под Еаем яа пмоти в
землищ9то па
.гр.бърDшца. следяlfrе кандидати:
1. За имот с М 000044 класирatм Ёа първо място едицgтвеция
участяик, подtlл

заlIвление за имота, Стояп Георгuев
!имптров, с ЕГН 580702884i, с предложева
годiшltа Еаемна цеца в размер ва 37.36 лв./дка.
2. За имоТ с N9 !29001 клzюирtм ва lтъpBo място едиЕствеЕия
Jластяик, подал
зlцвление за имота" Стояп Георгцев Дцмrrтров, с ЕГН 580702884i, с
предлохеяа
годишпа EzreMITa цеЕа в размер па 42.47 лв./дка.
3,За имот с М 0320Зб &1асир,м Еа първо място е,щIiствеЕшl
)лrастпик, под.!л
змвлепIrе за имот4 Стояп Георгиев Дпмитров, с ЕГН 580702884i,
с предлохена
годишЕа паемIIа ц9Ilа в размер Еа Зб лв./дка.

4. За имот с },& _05з007 класирам на първо мJIсто едцнствеция
}частник, цодztл
заrlвлеtlие за имота, Стоян Георгпев Дsмц]fров, с ЕГН 5807028841,
с предложФrа
годшшiа паемца цеllа в размер на 36.70лв./дка.
5. За ймот с Nq _053025 к.пасирам Еа първо Mrlcтo едивсrвеЕиrl
)лIастЕик, подаJI
за,IвJIецие за имота, Стояц Георгиев
с
ЕГН
580702884i,
{пмитров,
с предлохепа

годишца ЕаемЕа цена в размер ва З6.70Jrв./дка,
6. за имоТ с Ng 053026 lсIIасирам па първо Mrlcтo едl-lпствения
уlаствик, подatл
зaцвлецие за имота" Стояп Георгяев .Щпмrтгров, с ЕГН 5807028841,
с прсдложепа
годищЕа Еаемца цеЕа в р8змер ца З6.70лв./дка.
7. За имот с Jф _060006 кJIасирам Еа пьрво място сдиЕствеЕия
участпцк, подЕц
зlцвлеItие за'rмота' Стояп Георгпев {пмвтров, с ЕГН 580702884l, с
предrожена
годишflа даемЕа цена в размер ца З6.70 лв./дка.
8, За щлот с N9 _060008 шlacrpaм Еа първо MrIcTo едиЕqтвевия
)цасlчик, подiц
заявлевие за имота, Стояп Георгиев flrrмптров, с ЕГН 580702884i,
с предложена
годшпва Еаемца цеЕа в размер ва З6.70 лв./дка.

рсда яа
с},]!tи,

препис от яастояцата зaшовед да се връчи на
гIастника в търга.
Настоящата запоаед подlежи на обх"мBаяе в 14-двевеп срок от съобщlвtlне,
по

АЛК.

в 14- дrевен срок от влшl€не в спла на зЕшоведта и зatlutащаце ва дъJIжимите
кметът скJIю!ва договор за Еаем сьс спечелилшI 1-ьрга
)цаствцк.

o/v
Кмет Еа Общпrlа

