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НАРЕЖ!АМ:
Опредеirяr-r за сцечеllили търга за отдalмЕе под цаем Еа Емоти в землицето
Еа
_ _
с.Методпево, следните каЕдrлдати:
l. За имот ]ф 00100l &rlacиpaм Еа първо място едшIствениJI
_с
учасlъик, пOл?tд заrвлеяие
за имоm Незпр Ахмед Алц, Егн 6005018826, с,rр"длож"оi годп*rа Еаемна
цеЕа от
'70лв./жа.
2. За имот с JФ 0010l2 кJIасирам Еа първо място едияствеЕиrt
)лlаствик, подм зlцвлеЕие
за имота НезпР Ахмед Алп, Егн 6005018826, с прдпо*еоi .оди-Еа
цаемна цеЕа от
70лв./дка.
З . За имот с N9 00200 1 класирам Еа първо място едицствения
)часцlик, подаJI зaUвдеяие
за имота IIезпр Ахмед Али, ЕГН 60050t8826, с предложеяа юдlrшЕа паемЕа
цена от
70гв./дка.
4, За имот с ]ф 002005 &'rасирtм Еа първо място едиIlствецЕri
участ! лк, подал зФвлеЕпе
за имота Незир Ахмед Алп, Егн 6005018826, с пр"дrожепi .одпшrrа наемяа
цеца от
70лв./дка.
5. За имот с Nе 004007 кJIасирztм ва IIърво място едшtствеЕпя
участЕик, подм заrIвлеЕие
за цмота Ilезпр Ахмед Алп, ЕГН 6005018826,
,rредrrо",ена .одrшrr; uo"rnu ц"rа о,
"
70лв./дка.
6, за имот с N9 00600 t кJIасирaм Еа първо мJIсто единствеЕцrl
)cIacTвEK, подllл зaUIвJIеЕпе
за имота Незпр Ахмед Али, Егн 6005018826, с предложеца годишна ЕаемЕа
цеЕа от
70лв./дка.
7, За имот с ]ф 008001 rJIасцрам Еа пърIrо място едиЕствеЕия
)л{астЕик, пол?Ul зlцвлеЕие
за имота Незвр Ахмед Али, ЕГН 6005018826, с пр"дrох"пi
яаемна цепа от
"одr*"а
70лв./дка.
8. 3а имот с Jф 0l0003 класирам Еа първо място едияствеЕия
уtистяик, подаtл зaUIвпение
за имота Незпр Ахмед Али, Егн б005018826, с пр"д,"ожеrri годrпrона
цаемЕа цеЕа от
70лв./дка.
9. За цмотс Ne 012009 кIасирам ка IbpBo l\Фrcтo едииствеция
участцик, подм зtц&леЕиs
за имота Незир Ахмед Аля, ЕГН 600501882б, с пр"дло*"rri годrпrпrrа
Еаемна цеЕа от
70ль,|цка

l0,За имот с дЕ_-Q]2qЦ к.ласирaш,' Еа първо място едипствеяия
r{а{rrlrик, подаJI
заявленце за имота ЕФпр Ахмед Али, ЕГН 6005018826, с предложеца годrшЕа
ЕаемЕа
цена от 70лв,/дка.

1l, За

имоТ

с i&--Qlз!01

заявление за имота IIеtпр
цеЕа от 70лв./дка.

!.!rIасирам

дхмед

Ьи.

Еа първо място единствепиrI участпик, подм
ЕГН 60050l8826, с np.-o*.oui,,ruorr*u n**nu

12. за имот с дщjцаOЗ кJIасцр.II\4 на църво място ед4аственшI
подал
змвlение за имота IIезпр Ахмед Дли. ЕГН 6005018826, с предло*"*ч участЕик,
.,rдп-"ч rr*""ч
цена от 70лв./дха.

За имот с ДЕj!Ф]0 класирам ва първо място едиrrствения
участЕIлк, подzчI
змвлеIrие за имота Незир Ахмед Дли, ЕГН 60050I8826,
с предло*"очiод"-"ч ou""uu
цена от 70лв./дка.
1з.

14. За имот с Nр_0l30З1 кJIасирalм на първо Mllcтo едивствеЕlrt
)ластник, подал
змвлеt{rе за ймота Незир Ахмед Дли. ЕГН 60050l8826, с пр"д,"о*"пчiодurо"ч
rr*"пч

цеrrа от 70лв./дка.

15. За имот с дQ_-0_1ý!д кпасграм uа първо място едцuствения
)rчастцик, подм
змвлепие за имота Нвпр Ахмед Али, ЕГН 60050l8826, с предло*"пчiодrrп"ч
nu""ou
цена от 70лв./дка.

16. За имот с дЕ--8!?8Л масир.tм яа първо място едиЕствения
участIlик, под&,I
змвлеЕие за лпrота 1Iезпр Дхмед Али, ЕГН 6005018826, с предтох".rчiодrп*чrru""ru
цена ог 70лв./дка.
l7. За имот с дф--8]_90з2 rшасирам ва първо мя9то едцflствения
)ласlник, подаJI
заямение за и]!Iота Незrrр Ахмед Алп, ЕГН 6005018826, с предло*еочiодrr.rrч
яч""па
цена от 70лв./дка.
18. за имот с дц91905] кJrасирам ва първо място едиЕствеЕия
)лlастgик, подал
змвлеЕие за имота Незцр Ахмед Алп, ЕГН 6005018826, с предложеuчiодrпlпrа
ша""rа
цена от 70лв./д<а.
19.За имот с д&_д,9Q55 класирам на първо място едиltствеция
)лtастЕик, подzlл
залв,,Iение за цмота lIезпр Ахмед Али, ЕГН 6005018826, с пре.лложеЕа
годишяа наемЕа
цепа от 70лв./дка,
20. За имот с д&щ
кJIасирtц, на първо MlIcTo единствеЕия )л{астIlик, подал
змвление за имота Незир Ахмед АллI, ЕГН 6005018826, с прелложеtlа годицша HaeMIJa
цена от 70лв./дка,
21. За имот с д&J]!!02 к,JIасир.м на lтъpвo място ед]лЕств€ItшI
уtвстIlик, подаlI
змвлевие за имота Ilезир Ахмед Алп, ЕГН 60050 1 8826, с предложеЕа го,li,щцЕа E.reMHa
цена от 70лв./.щ(а.
22. За :лмот с д&J22!49 кпасирам Еа първо място едшIствения
)цастяик! подаJI
з.имеItио за имота Незпр Аrмед Алп, ЕГН 60050l8826, с преддо*"rrч
nu"rna
"ол"-оч
цена от 70лв_/дtа.
23. За имот с дд--02д]б кJIасирiм Еа първо място едиЕствеllшI
участвик, подал
заявлецие за имота Цезир Ахмед Али, ЕГН 60050 1 8826, с предлож"rrч
nu""oa
"олп-rru
цеца от 70лв./дка.
24, За имот с ДФЩ
класцрам lla първо мJIсто едицствения
участник, подм
заявление за имота Незпр Ахмед Али, ЕГН 6005018826, с лредлож"rrч .олlп-оu
nu""rra
цена от 70лв./дка.
25. За имот с д&J2бOШ класирам на църво място едшlствеЕия
)лiаотЕик] подал
змвление за имота Незир Ахмед Алп, ЕГН 6005018826, с предтожФ|а;одишЕа
ваемяа
цена or 70лв./дка.
26, За имот с дЕ--Q290-L! Iс''асирatп{ на лърво място едиЕствепиrI
)ластЕик, подltл
змвдение за имота Ilезцр Ахмед АлЕ, ЕГН 60050l8826, с предrrо*",rчiод"*rrч
nu"""u
цеяа от 70лв./дка.

27. за пмот с

щ!290]З класирам на първо място 9диЕствеЕиrI }пtастник, подаJI
змвJIевие за имота Незцр Ахмед Дли, ЕГН 6005018826, с предло*еrrч.одп*rч
t a"""a
цева от 70лв./дка,

с Д&--0з9OQ2 класирам Еа първо Mllc'o
змвлеЕие за имота Незпр Дхмед Д,lи, ЕГН 6005018826,
цена от 70лв./дка.
29, за имот с Дц_Oз_OQ3Z Епаспрам на Ibp'o мясю
заявление за имота Пезпр Ахмел Алtr, ЕГН 6005018826,
цеца от 70rrв./дка.
30. За имоТ с ф_-0ДQД класир!м Еа първо място
змвлеtrие за цмота Незир Ахмед Алп, ЕГН 6005О18826,
цена от 70,тв./дка.
З1. За шlот с д&Jз004! IсJIасирам на първо Mrtcтo
заявление за имота Незир Ахмед Алп, ЕГН 6005018826,
цена от 70лв,/дка,
28, За имот

едиtlствеция участцик, подаJI
с пред,lоо,""а .uд"*uчtrae"nu
едrriственI'я )лlастЕик, под.UI
с преллоu,епа .одп*uа ва""оа
единствевяя )лtастник, подalл
с предло*"пчЫо-"ч ,ru""nu
едиЕствевия )ласl]ttик, под.tл
с предrо*еоч.одп*rч Hu"""a

З2, За имот с д&_-QзOQЛ масир.м ýа църво Mllc'o единствеЕиrI
rlастник, подatл
заявлеЕце за имота Незир Ахмед Али, ЕГН 6005018826, с предлож""ч
гол"-"ч rrч""пч
цеЕа от 70лв./дка_

с дЕ -8здQ2 Iolacцpaм fiа първо място едиЕствепиjI JлIа.стЕик, под.lл
заямеЕие за имота Еезпр Ахмед Апп, ЕГН 6005018826, с предлох""ч гол"rr-ч
,ru"rвa
цеЕа от 70лв./дка.
з4. За имот с i&_-0з2QOЕ класирам rra първо място едиЕствФiиrl
уrастЕик, подм
змвлевие за имота Ilезпр Аlмед Алп, ЕГН 60050l8826, с предто*ена .одпrппч
rrаемпч
цеЕа от 70лв./дка.
35, За имот с дфJзз!Ц кJIасцр?tм ца първо MlIcTo едиЕствецtля
)л{астцик, подtlл
заявленце за имота Незпр Ахмед Алп, ЕГН 6005018826, с пред'Iожеца
годишЕа ваемЕа
цеяа от 70лв./дка.
36. За пмот с Д&-щзOз! класирам Еа първо MJtcTo едицствеЕця
JдаспIик, под,lл
змвлеflие за цмота НезЕр Дхмед Дли, ЕГН 6005018826, с предложеЕа годишца наемЕа
цена от 70лв./дка.
з7. За имоТ с ДЕ;ЩзOЛ кJIаспрtм Еа първо място едиЕственrfi
растЕик, подм
за.вленис за имота IIезпр Ахмед Длп, ЕГН 6005018826, с предло*"оч rолrп-оч nu""rra
цева от 70,в./дка.
38. За имот с ДЕЩ
класир.lм gа първо място едиЕствешUI участIlпк, подaчI
заявлеяие за имота Нвпр Ахмед Алп, ЕГН 60050l8826, с предлохеrrа годишЕа
Ёаемпа
цена от 70лв./дка.
39. За имот с дЕ-_8зД9_! класирам rrt първо място едиЕствеяиlI
)ЕIасlxик, поддI
змвлецие за имота Незир Ахмед Алц, ЕГН 60050 l 8826, с предлож"пч
,ru""ru
"одпlп"ч
цеяа от 70лв./дка.
40. За имот с дц_0ш!9 к,пасир€tм яа първо място едияствения
Jлвсlчик! подlц
з.lявJIеЕпе за }rмoтa Незпр Ахмед Алп, ЕГН 6005018826, с прешоu,"rч.одr.*оч
цеяа от 70лв./дка.
"u""nu
4l. За имот с д&_-qэ!Ц K;racиpaм на първо място едивствеЕия )п*rстяик, подм
за_влецие за имота Незцр Ахмед Алц, ЕГН 60050 1 8826, с предло*епч
.одо-rru ,,u""oa
цсяа от 70лв./дка.
42, за имот с дЕ--Qшlf кJIасирам на първо място едиЕствеЕtлll
)л*lстник, подм
змэлепие за rд,roTa IIезцр Ахмед Алп, Егн 6005018826, с предложеrrчiодп-"u
,,u"""a
цепа от 70лв./дка.
3З. За имот

4З. За имот с

lqj34a06 масирам на

първо място едицствеЕиlt ]4Iастник, подilл
с предло*aпчiоurrrr-ч o*"ru

зм-вление за пмота IIезпр Ахмед Али, ЕГН 60050l8826,
цеяа от 70лв./дка.
о Ng _Q34009. класцрzlм Еа първо мJIсто
11:_]1
заявлеЕие
за имота незпр Аrмед Алп, ЕГн 60050l8826,
цена от 70лв,/дка.
с Л9 _!06179 кJIасирам lla Еърво шIqто
1]:]:
:у*
заявлецие
за амота Незир Ахмед Алп, ЕГН 6005018826,
цена от 70лз,/дса.

:"*

**

19:,i1
змвлецие

с

с

r]астник, под&,I
предло*auчЬurrr-ч,u"""u

elиHcтBelrl,r, ]л{астцик, подаJI
с

предло*"r"iо*,r*чlru"""u

Еа първо MlIcTo едивствецпlI ]л!астЕик, подал
Али, ЕГН 60050I8826, с прa-о*.очiодо*rrч

}Ф _116001 &пасирам

за имота НезЕр Ахмед
цеIrа от 70лв./дка.

реда

е.IIдЕствециII

"u"""u

препис от настолцата заповед да се връчи Еа
участника в търга.
Настоящата заповед подлежи ва обжЬваu"
r+-л"""""
a" счобщ*ан", по
Еа

Алк.

в

"

"ро'*

двевев срок от влизаЕе в сшв яа заповедта и з шащаffе на
дъJDкдмите
с}а{и, кметьт сrцючВа договор за Еаем със спеliелилrц
търга уtIастЕик.
14_

ши\
.--хa/
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