
ОБЩИНА ВЪРБИЦА,ОБЛАСТ ШУМЕН
чл."СептемвDийско въсган е"40.те-I: 05З9l/2l-Зl, Факс 0539l/21-05

зАповЕд

xn .'! !!.L, J zs.oт.zotBr.

На основание ,л.44, uL2 от ЗМсМА, чл.l4, arr.2 от зобс и Зацовед Nq

1161/11.07.2016г. ца Кмета па Общица ВърбшIа и па НАРЕ.ЦБА за провехддtе па
публичви търгове и rr}бrпгчrrо оповестенll коякурси за раздорех(даце с имотIl и вещи
обчивска собствепост, причrа от ОбС Върбич4

НАРЕЖflАМ:

Определ.л'l за спечелили търга за отдавatяе под наем tla имоти в землцщето на
с.Мдломяр, следtите каЕдидатиi
l. За имот с }L0120Z класцра ва първо място едицствеЕия у{астник, подм змвлевие за
имота, Стоян Георгиев !имитров, с ЕГН 5807028841, с пред,rожеgа годишЕа ltaeмяa цеца
в размер ца !L!QдЕf!ца.
2. За имот с lЦ0l20Л кпасцра Еа IIърво място едиЕqтвеЕия участЕик, подаI заlIвление за

имот4 Стояв Георгиев Димитров, с ЕГН 580702884l, с предложеЕа годишЕа яаемва цеяа
в размер яа !LLLJц]hд&
3.За имот с Ng 012030 кдасира Еа гьрво място едIilнствеtlця участцик, под€ц заявJIеЕце за
имота, Стод1 Георгиев ,Щимитров, с ЕГН 5807028841, с предложеЕа годишца rаемяа цева
в размер Еа 14.12 лв./дка"
4. За шrот с N9 012034 кпасира Еа дърво MrIcTo едlпствения )цаствцк, подаJI з€цвдеЕие за
lл,{ота, Столr Георrиев Димцтов, с ЕГН 5807028841, с преддожева годиЕIва lrаемна цева
в размер Еа !!.ЦддfЬдq.
5. За шот с }ЩQ!!Q]] кJIасира Еа първо MlIcTo единствевшI участник, подlц зсцвлсЕие за

шrота, Стояв Георгиев ,Щимитров, с ЕГН 580702884I, с лредложеЕа годишЕа tlаемяа цеяа
в размер ва _\f]lQддlhде.
6. За имот с ДЦQ]!qЦ кJIасира на лърво място едиriствения у{астцик, подаJI заrlвлеппе за
имот4 Стоян Георгиев Димитов, с ЕГН 5807028841, с пред,,Iожона годишЕа IrureмHa цена
в размер rra 1а]ЗдЕ]hдё.
7. За имот с lЦ01,]Ф€ цIа9цра Еа първо MlIcTo еддlствеtlия уIастЕик, подал заr!влеЕце за
ш,{ота, Сюfil Георгttев Димитров, с ЕГН 5807028841, с пред,tожеЕа годшIша Еаемна ц9на
в размер ва _!!]]ддftдз.

Препис от настоящата зчlповед да се връrм па участнrlка в търга.
Настояцата зatповед подлежи ца обжа.lтваяе в 14-двевен срок от съобщаваяе, rrо

реда на АПК.
В 14- дпевев срок от в.пизчlне в сила Еа заповедIа и зЕшлдцме ва дьлждЯбфl]q-rýц,

кметьт скJIю!ва договор за наем със спечелилия търга участцик.

Кмет яа Общвна ВьрбIrца:


