
ОБЩИНД ВЪРБИЦД,ОБЛДСТ ШУМЕЕ
уr."Сеr,""врий"

зАп ов Ед

JrE 84/1б.05.2017г.

на осЕов ше чt.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.l4, а,1.2 от зобс Е Заповед N9
570/28.05.2017г. Еа кмета ца ОбIщ.Еа Върбица и ва }lДРЕ,ЩБД за провежд.utе па
пубJпrчЕи тьргове и пфлlrчrо оповест€Еи конкурси за разпорежд&lе с I.моти , вепц
общЕска собствеЕост, прцgrа от ОбС Въфицц

НАРЕЩ,ЩАМ:

Опредсл-ml за спече,IIиJIи търIа за отдавме под tlaeм Еа имоти в землищgго ва
с.Мевгпшево, следнит€ каЕ(илmи:
1. За rдлот с ]Ф 002002 кJIасирам ва първо място JЕастЕика ЕТ ,,Васил Дямгrров -
2002", ЕИК 1165З8941 с предложева годtпшна паемяа цена от 35 .в./дка. На второ
място класирaм участЕика Али XacarroB Мусов, ВГН 6507015824, с предлохеtlа
годиIlша Ечrемца цепа от 32,в./дка.
2. За mlroT с N9 002008 к,lасирzш,r ца lbpвo място )цастцика ЕТ ,,Васпл ,Щпмrrгров -
2002", ЕИК 1165З894l с предложеЕа годIIЕша EzreмIra цека от З5 rв./дка. На второ
място IоIасирlм )цаспшка ДJм ХасаЕоs Мусов, ЕГН 6507015824, с пр€дложева
годицша ЕаемЕа цена от З3rв./дка,
З. За имот с Nq 003009 класирЕtI\, Еа първо MJtcTo у{астЕика ЕТ .Васпл ,Щпмrтrров -
2002", Еик 11653894l с предложеЕа гомшца ЕаемЕа цеяа от 35 лв./.щса. На второ
място кJIасир.ц, y{acTEIlKa Алц Хасапов Мусов, ЕГН 6507015824, с предложеtiа
го,щпша наемва цеllа от с предложеЕа год,tшна паемЕа цеЕа от l9лв./дка.
4. За имот с }ф 004006 к.пасцрам Еа първо място е,щlЕствеЕият расгнвк, ЕТ,,Васил
Димитров - 2002', ЕИК l 165З8941 с предltохеЕа годишна ваемяа цепа от 35 лв./дка.
5, За имот с Nq 006011 класирам на първо място участЕика ЕТ ,,Васшл fпrtпгров _

2002", ЕИК 1165З894l с предIожеllа годишЕа rraeмEa цепа от 35 лв./дка. На второ
място кJIасир.!м }4хrстника Али Хасапов Мусов, ЕГН 6507015824, с предIожеЕа
годишна ЕаемЕа цеЕа от с предложеЕа годпш{а яаемЕа цеЕа от 22 ttв.lдка.
6. За имот с Nр 008012 кJIасирiм Еа първо Mltcтo участЕика ЕТ ,,Васпл Дпмпrров -
2002", ЕИК 1165З894l с предложеЕа годиlцuа яаемна цеяа от З5 лв./.ш(а. На второ
място юI.rсир.м ]ластвика Али Хасаяов Мусов, ЕГН 6507015824, с цредлож9на
годищва ЕаемЕа цена от с цредложеца годrrlна Еаемца цеЕа от 22 lлв./дка.
8. За лrлот с }ЩQQIQQý класцрам Еа първо място единствеция Jлlастяик, подал заrIв]IеЕие
за имота, ЕТ .Васпл !пмrrrров _ 2002", ЕИК 1165З894l, с предложева годишпа
насмва цева от З5лв./дка. На второ място класпрам Jrчаспrика Аlrи Хасавов Мусов, ЕГН
6507015824, с црсдIох(еЕа годцшва ваемпа цеrrа от с предлохена годrtшЕа Еаемпа цеIlа
от 17 лв./д(а_
9. За имот с Ng 0l30l4 к.JIасирlм Еа Iгьрво MJrcTo е,щЕствения участЕик, подltл зzUIцпецие
за имота, ЕТ ,Васшl ffимrцrов - 2002,, ЕиК 1165з8941, с предложеЕа годишЕа
паемна цена от З5lв./дка.
l0. За имот с ]Ф 01400l кJIасирatм на първо място едцяствеЕия участпик, подм
змвлеЕие за имота, Алп Х&сдвов Мусов, Егн 6507015824, с предJIожеtlа годиЕша
ваемва цепа от [ 7 дв,/дка.



1l. За имот с N9 01500З На гъво място класирам участtlика Alm ХасаЕов Мусоц ЕГН
6507015824, с предложена годиlIIЕа Еаемца цеца от З7лв./д(а.
Класирам па второ място участЕrка ЕТ .Васпл ,Щпмrтцюв _ 2002", ЕИК 116538941 с
предложеЕа годицrва паемна цеЕа от З5JдДц&
12, За m{от с N9 02400З На първо мяgго класирам уrастпика Дл!.r Хасапов Мусов, ЕГН
6507015824, с цр€дложена годшIша наемяа цеца от З7Jrв./,ща.
На втор място участЕика ЕТ ,,Васпл Димитров - 2002', ЕИК tl65З8941 с
пIIедJIожеЕа mдишttа flаемЕа цеЕа от З5 лв./д@.
13. За пмот с }Q_,!}Qý класирlм Еа първо място участЕttка ЕТ ,,Васпл ,Щпмпгров _

2002", ЕИК 1165З894l с цред,'IожеIIа годtлпlяа ЕаемЕа цева от 35 rв./.щ<а. На второ
място класпрам учасппка Али Хасапов Мусов, ЕГН 6507015824, с предложена
годишЕа наемна цева от 1 7лв./д<а_
14. За имот с М 029015 rстасирчм Еа първо MJTcTo }часпшка rracтEпKa,dпl Хасаяов
Мусов, EПI6507015824, с прдlожена годrпна Еаемна цева от l7лв./дка.
15. За ш.rот с Nq 030030 Kllacиpzll,l Еа ITbpBo място едLjtнствеIlия учаспйк, подал
зitявлqlис за лшлот4 Алп Хасапов Мусов, ЕГН 6507015824, с предложеЕа годпцяа
Еа9мЕа цена от IZJBJ@
16. За имот с N9 0З2001 кJIасцрalм на trь'pBo място едиЕствеЕIuI участЕик, подап
зшIвJlеЕпе за Е{ота, Алй Хасаяов Мусов, ЕГН 6507015824, с предIожеЕа годrшЕа
ваемЕа цеяа от ]fщJЦ4
l7, За anoт с N9 03З014 кJIасЕрам Еа tIърао място участIrЕка подал заявлевЕе за имот4
Алп Хrсапов Мусов, ЕГН 6507015824, с предложена годидIпа ЕаемЕа цеяа от
2злв./жа.
l8. За имот с N9 0З5004 кпасЕрlм едлlствеttttя участЕцк, подаJl заявJlсltие за имота, Алп
Xecalroв Мусоа, ЕГН 6507015824, с предложеЕа г.одиlllна наемЕа цена от !7щJМ
l8. За ш!от с ДЦЦfl!!Е &1асирам Еа първо място 1частвпка Зехра Мехмед Аlпr, ЕГН
6005045312 с пре;цожоrа год.ttппа Еаемпа цеЕа 56 JIв./д<а.=На второ място K'llacиpzм
)лIzютЕЕка ЕТ,Васпл Димшгров - 2002", Еик 1165з8941 с цредложеЕа годшIша
наемна цена от 55 дв./дка.

_оТСТРАЕЯВАМ:

Учаgгrш<а Тодор Тодоров Еrколов от )лlастие за имоlите в земJIището Еа
с.Мепгrшево, със следните MoTI,iBи: от ЕапрlвеЕа в счетоводство ва обш.tпа Вьфиuа
справка е устадовево, че lcbм l7:00s. на 08.05.2017г, ц към Еачалото Еа откривапе Еа
тьрга (10:00ч. Еа 09.05.2017г.), гараЕщята за )лйстЕе на Тодор Тодоров IIиколов ве е
постьппла в сметката Еа ОбщЕа Въфич4 което е осЕоваЕrе за отстЕtttявчше tla
)rsастнхка от тьрга.

Прппс от вастощата 3tшовед да се врым Еа учасцrщцiте s търЁt.
Насто-щата зацовед под'Iеrй Еа обжаваЕе в l4-,щевеп срок от сьобцавaцlе, по

реда на A]IK.
В 14- ,шевеп сlюк от влизаЕе в сила на заплащапе на дьJDкцмите

с),ми, кметът скJIюllва договор за яаем със

кмет ца общппд


