
ОБЩИНЛ ВЪРБИЦА,ОБЛАСТ ШУМЕН
Yл.(септемsDийско въgmнпе"40.те.'l: Б39lД1-3l. факс 0539lДl-Б

зАповЕд

Jlb 635/1б.05.2017г.

На осЕовдiие чл.Ц, ал.2 от ЗМСМД, чл.14, ал.2 от ЗОбС и Заповед N9
570/28.05.2017г. ва Кмета flа Обцшаа Върб!ца и Еа НАРЕДБА за првеждане Еа
тryбличrи тьргове и rryбrшшо оповестеЕи коIпq4юи за разпореждапе с имом и вецtt
общиrrска собствепост, приета от ОбС Върбшlа,

НАРЕ;КДАМ:

Опр.челл,,r за спечеJIиJIи търга за отдЕваЕе под Еаем Еа lIMoTи в 3емпицето на
с.Мшодпево, следните каIlдtlдати:

1. Ъ имот с N9 00l00l класира Еа Iтърво място едiЕствецпя )лIастник, подzUI за'IвJIеяЕе
за имота, Зехра Мехмед,A,ш, ЕГt{ 6005045З12, с предложеЕа годишна ваемЕа ц9Ilа от
60.ш./.щ<а.

2. За имот с Ng 001012 класира Еа първо място едrЕствевиrt )цастllшq подал змвлеЕпе
за имmа, Зехра Мехмед Али Апr, ЕГН 6005045312, с предлохеЕа юдrпlна rraeмtrt цеЕа
от 60лв,/,цtа_

3. За имот с !.Iq 002001 класира Еа пьрво място едшIствеuия участник! подаJ1 зЕlявлеIlЕе

за имот4 Зехра Мехмед Дли, ЕГН 6005045З12, с предrожева го,шшпа Еаемяа цеЕа от
60]в./дка_
4. За ш,rот с N9 002005 класира Еа първо място едиttствеЕиrl у{астник, подltл змвJIеЕие
за щлота" Зехра Моолед ýп, ЕГН 6005045З12, с предrожена годишпа Еаемва цqц от
60лв./дка.
5. 3а имот с Ng 004007 класира Еа първо място едиЕствеr* учllствик, подаJ,I зzulвлецие
за имота, Зехра Мехмед Алц, ЕГН 6005045З12, с предложеЕа годпIIlЕа ЕаемЕа цеЕа от
60лв./д(а.
6. За Е,{от с N9 00600l класира на първо MJIcTo едлlIствев&rI }^Iастнпк, подаI заrlвrеЕие
за имот4 Зехра Мехмед Али, ЕГН 6005045312, с предложепа годиIIша Еаемва цепа от
60:в./дка.
7. За шroT с Ng 008001 IG.Iасира Еа първо място е,щllственЕrl участпик, подlц зaulвлецllе
за гмот4 Зсхра Мехмод Апr, ЕГН 6005045З12, с прgдложеflа годишна наемна цева от
60лв./дка.
8. За имот с N9 01000З к,lасира на пьрво място едппствепия 1пйстпик, подал з,UвлоIlие
за имота, Зехра Мсхмед Али, ЕГН 6005М5З12, с предлохеЕа гомшЕа наемяа цеяа от
60rв./.щ<а.

9. за бvот с N9 012009 класщ)а па Iтъpвo място едаriствеЕия )л{астЕик, подаJI зltявдеЕие
за имота, Зехра Мехмед Аш, ЕГН 6005045312, с rrредrожеuа годишIrа цаемЕа цепа от
60tв./.ш<а.

10.3а имот с |ЩQ!]Q!] кJIiющ)а на първо Mrlcтo едиЕqтвениJr Jд€lстник, цод&1 заявпеЕие
за имот4 Зеrра Мехмед Али, ЕГН 6005045312, с предложепа годишЕа ЕаемЕа цеIlа от
60лв./дка.



11. За имот с }ЩQШ)Qf кJIасира на първо място едиЕствениJI участЕик, подllл зztявлеЕие
за шr,rот4 Зехра Мехмед Али, ЕГН 6005045З12, с предложеrrа годишЕа IlaeMEa цеЕа от
60дв./дка.
12. За птот с }ЩQ!f!ф кJIасира на първо I\McTo едиIIствепия уrrастЕик, под.tл заявлеIIЕе
за ra\,loт4 З€хра Ме>о,.ед А,тм, ЕГН 6005045З12, с предlожеяа годишна яаемва цева от
60лв./.ша
l3. За цмm с Л! 0l30l0 класира Еа първо мJIсто едпlствеIIrц участЕик, подм заявлеЕие
за Емота" Зехра Мехмед Али, ЕГН 6005045312, с предложеЕа годишЕа наемна цеЕа от
60rв./.ш<а.

l4. За шмот с N9 0lЗOЗ1 к.Jrlсцра lla първо мr!сто едиЕствеIIиJI уlаспIик, подalл заявлепие
за имот4 Зехра Мехмед Дли, ЕГН 6005045З12, с предложена годишliа васмва цеЕа от
60rв./дка.
l5. За имот с Nq 0l50З4 кJIасира Еа IIьpBO място 9дпнствеЕия участЕик, llодaц зaцвлеIiI{е
за имота, Зехра Мехмед AJm, ЕГН 6005045312, с предлохена годишtlа наемна цеЕа от
60лв,/дка.
16. За имот с }ЩQ!]Q]! к;rzюира на гьрво пясто единствеЕия уч.ютвик, под.ul з.tявлеЕие
за имота, Зехра Мехмед А-ти, ЕГН 6005М5312, с предложева годипша ЕаемЕа цева от
60ш./дка.
17. За имот с Nq 0190З2 кJIаспра ва lтъpвo място едпнственшI учzютЕик, подаJrI заявлеr]ие
за имота, Зехра М9хмед Ajпr, ЕГН 6005045З12, с предложеЕа годишЕа цaeMlta цсrrа от
60:в./дка.
18. За ш,rот с }ЩQ!!Qý] кл:юира Еа църво мясю едивствеЕия участник, подал заяыIеЕllе
за rT,,loTa, Зехра Мехмед Али, ЕГН 6005И5312, с предлохеflа годцшIlа Baeмra цеflа от
60.тв./дка.
19,За имот с N9 019055 кJIасЕра Еа Iтърво място едиЕствеЕия участЕик, подал зztявлеЕие
за цмота, 39хра Мсхмед Алrr, ЕГН 6005045312, с предлохеца годцпша Еаемца цеЕа от
60.m./дка.
20. За шroT с Nq 02l00l кJIасира на Ibpвo l.lJIcTo едЕпсrъеqия Jлистниц под:ш заIIвJIецие
за имот4 Зехра Мехмед A,!r, ЕГН 6005045312, с прсл,rожева годшша паемЕа цеЕа от
60лв./.ц<а.

21. За Е,{от с lФ 021002 кJIасира Еа църво място едиIIствеЕия участник, под€ц зiчIЕпеIlие
за Iд,loTа" Зехра Мехмед Али, ЕtН 6005045312, с предlожепа годицша Еаемца ц€Еа от
60rв./дм.
22, 3а пмот с Ne 022049 к.JIасира Еа първо Mrtcтo едиrqтвециll у{асшtик, подаJI зlulвление
за I{мота, Зехра Мехмед Али, ЕГН 6005045312, с предложена годиlдца ваемца цеflа от
60лв./дка.
2З. 3а &мот с N9 02З016 кJIасйра ца първо мяqто е,щнствевия уqастIlик, подаJI зaцвJIеЕIле
за имота, Зехра Мехмед,dтt, ЕПI 6005045З12, с предложена годишtrа Еаемна цена от
60лв./.щса.

24. За имот с lЦQ250?Е шI.юира Еа Iтърво Mrrcтo едияствеяия раqтниц подаJl зiцвлеttltо
за имот4 Зехра М9хмсд Али, ЕГН 6005045312, с пред,rожева подшпlа яaeмtla цена от
60.пв./.ща.
25. За имот с }ЩQ!ýQQf кJIасира на Iьрsо място едиЕствеЕиlI )щlютник, под€ш заявдецие
за имот4 Зехра Мехмед Али, ЕГН 6005045З12, с предложепа годиппlа ЕаемЕа цена от
60лв./дка.
26. За raloT с }ЩQ]!Q|! &пасира Еа първо място е,щнствеrlия )лalспIик, подaц зllямепие
за r.п,roT4 3ехра Мехмед Апи, ЕГН 6005045312, с прдложена годиIIша ЕаемЕа цеЕа от
60лв./дка.



27, За шот с Nэ 029013 кJIасира Еа пьрво мясю едиllствепиJr уIастник, цодаJI заJIвJIевпе
за ш,{отц Зехра Мехмед А;п, ЕГН 6005045З12, с предложена годицIпа ЕаемЕа цеЕа от
60ш./.цка.
28. Ъ цмот с Ng 030002 кпасцра Еа първо място едшtствеция )цасlЕик, подzlл заrвJilеппе
за имот4 Зехра Мехмед Алr, ЕГН 6005045312, с предложепа годлшЕа IIzleMEa цеЕа от
60,в./дка.
29. За имот с }ЩQf!Q]f кJIасира Еа пърsо място е,щствеЕлtя ]Еастпик, подад з.чtвJ,Iевпе
за mrroTa, Ъхра Мехмед Аlп.i, ЕГН 6005045З12, с предложеЕа годишца Еаемка цеЕа от
60rв./.щ<а.

30. За имот с Ng 030039 клaюира ца първо мясю едшlствения у]астциц подм 3аlIвлеЕие
за щrота, Зехра Мехмед Али, ЕГН 6005045312, с прдтожена годиIIша Еаемца цева от
60rв./д<а.
3l. За пtот с ]'{! 030041 кпасцра Еа първо място едшlствеЕIrI уtIастI!ик! полiul зацвленяе
за rмот4 Зехра Мехмед Ам, ЕГН 6005045312, с пред,пожепа годишва Еасмва цеItа от
60лв./дка.
З2. За имот с 

'ф 
030044 шIасира Еа първо MrIcTo едlствения уIастЕик, цодztл зlцв]lеЕпе

за имот4 Зехра Мехмед Али, ЕГН 6005045З12, с предложеяа юдшIIна EtleMEa цеЕа от
60лв./дка.
33. За имот с Ng 032002 кпасrра Еа първо MlIcTo едиЕствевиJr у{астЕик, подztл заJrцпсвие
за имота, Зехра Мехмед fuш, ЕГН 6005045312, с предложеца год]tIIша ЕаемЕа ц9Еа от
60лв./дка.
34. За имот с Nq 0З2008 кJIаспра ца първо място едпlствеЕия уlzютяик, подatл змвдеllие
за имота, Зехра Мехмед А,пr, ЕГН 6005045312, с предложева годидIIiа ЕаемЕа цепа от
60лв./.ш<а.

35. За имот с }ЩQ]lQЩ &1асира Еа първо мясю едlЕствеЕия учЕютник, тrод&,I заявлеЕие
за имота, Зехра Ме)о,tед Али, ЕГН 6005045312, с предIожеяа годиIпrrа наемна цена от
60дв./дка.
З6. 3а имот с }Ф 033038 ýIacлpa Еа IIърво място едипствеЕия )лlастЕик, подал заявлеЕие
за mtота, Зехра Мехмед А;м, ЕГН 6005045312, с предrожеяа годишва ваемна цепа от
60лв,/дка.
З7. За имот с }Ф 033049 &,tасира Еа lтъpвo мrlсю едlЕствепия )лlастЕик, подaц залалеяиэ
за имота,3ехра Мехмед ArM, ЕГН 6005045312, с предlожеяа годишна ваемна цеЕа от
60лв./дка.
38. За имот с J'{! 033080 класира на църво място едшственшl }^iастЕик, подм зatявлеяЕе
за имота, Зехра Мехмед Апr, ЕГН 6005045З12, с предложеяа годишflа gаемца цеЕа от
60лв./дка.
39. За имот с ]'{! 0ЗЗ09l класЕра Еа първо мJIсто едшIствеЕця уrастЕик, подаJI зшвлеЕпе
за имот4 Зехра Мехмед Али, ЕГН 6005045З12, с пр€дложена годишна ЕаемЕа цеЕа от
60rв./.ш<а.

40. За ш,,rот с }ЩQ]f_!!! масира Еа lrъpвo място едЕствеЕия }пlастник, подм заявлени9
за пмота, Зехра Мехмед АJпr, ЕГН 6005М5З12, с цредложеЕа годишЕа ЕасмЕа цена от
60лs./дм.
41. 3а имот с Ng 0З311 1 кJIасира аа пьрво място е.щЕствеЕия )лIастцик, подarл заявJIеЕие
за пмот4 3ехра Мехмед Али, ЕГН 6005045312, с предIохеЕа годишна EaeMIla цеЕа от
60лв./дка.
42. За имот с Nq 033l l3 масира Еа първо MrIcTo сд.lнствев!Ul JлIастЕик, подал заJIвпеиие
за ш,,rота, Зехра Мехмед Али, ЕГН 6005045312, с предrожеяа годишIlа lracмrta цена от
60rв./.щса.



43. За пlот с Nq 0З4006 клас!ра ва Ibpвo мясго ej[.lEcTBепmI rвстцик, подал заrIвпеtIие
за шлота, 3e4ra Мехмед Али, ЕГН 6005045З12, с цредложеЕа годишпа Еаомпа цеца от
60лв./.ща.
zИ. За щот с М 034009 кJIаспра Еа IIърво мясm едЕЕствеltиrt )в:rетIлЕк, подllл заявлеЕие
за ш.{ота, зехр Мехмед дrш, ЕГН 6005й5312, с предложева ,о.Iшшqа iаемЕа цева от
60rв./дtа.
45. За mлот с М 106179 KJracиpa Еа първо място едЕЕствеЕшt уiаспшк, подаJl зIUIвJIеЕце
за шrroTa, Зехра Мехмед Д,ш, ЕГн 6005и5з12, с цlrедJIожеЕа готrrrrяа цаемЕа цсяа от
60лв./л<а_

46. Ъ щrот с J'{! l lб001 класrlра Еа първо място еJшЕствецш[ )дастЕцк, под:lл зlUIвлеЕrе
за IцroT4 Зехра Мехмед АJпr, ЕIч 6005045З12, с предложепа годицва Ещмва цеItа от
60:в./дм.

оТСТРАЕаАМ:

Участшка ТОдор Тодоров Нцколов от участrе за rlмoтlrтe в зе^4пщето Еа
с.МЕгоJЕево, със сJIещте мотивЕ: от ващ)авеЕа в счетоводство ва общива Въфща
аправка е уст!чlовецо, че кьм 17:00s. ца 08.05.2017г. и кьм вач6!,Iото Еа откривапе ва
тьрга (10:00ч. ва 09.05.2017г.), tарацц{lгпr за }частI.1е па Тодор Тодорв ffuколов це е
постьIIила в смстката ца Обща Върбица, което е осЕов€lllие за отgграЕямп€ Еа
}частЕп(а от тьрга.

Прпис от пасго.щата запов€д да се врьчи Еа учаýтщте в търпL
Настощата заповед подлеlюl ва обхапвапе в 14-девец срок от сьобщЕtвапе, пэ

реда Еа AIIК.
В 14- дцевец ciroK от влиз{lпе в сцла Еа заповедтаt ц зaшлащапе Еа дь,,Dкимите

с),1цц, кметьт ск,Iючва договор за Еаем qbc сцечелилиrI тьрга уqастник.

Кмет па

ý


