
ОБЩИНА ВЪРБИЦЛ,ОБЛАСТ ШУМЕН
чл.*септемвDвfiсковъстаrлеп4O,т€"I;05з9lr1-3l,фдкс0539111-05 _

зАповЕд

Ns 638/16.05.2017г.

На основанце q1.44, м.2 от ЗМСМА, qл.14, ал.2 от ЗобС и заповед N9

5'l0l28.04.2o|7t. ва Кмета ва обцпiiа Върбица и ва ндРЕДБд за провежд.tЕе Еа
публични тьргове и тryбличrrо оповестеци коIiклrси за разпореждаЕе с имоти Е вещи
общЕЕска собствсЕост, приета от ОбС Върбиц4

ЦАРЕЖ.ЩАМ:

Опрделлl за спечеJIпJIи тьрга за отдамЕе цод Bareм Еа имоти в зем.пЕщето ца с.
Копево, следrrrге каlJlltдати:
l. 3а имот с }ЩQ!fQ!l класrrра Еа първо llбIqro гlастника Шеrrай Аrплева Мусова, ЕГН
8908l05875, с преллохеЕа годйшва ЕаемЕа цеЕа от 22д!fЕа
2. За имот с l&_,]ЦЕQ!! кJIасира ва първо м,rqю уqастЕика ШеIrай Ajп,Ieва Мусова, ЕГН
8908105875, с предтожеЕа годиЕIпа Еа€мва цеяа от 2ЗдвlЪЕg
З. За rшот с jф 021003 кJIасира на първо място участвика Шевай Аlшева Мусовц ЕГН
8908 l 05875, с прдожеЕа го,щпша цаемва цепа от !?ддJ@
4. За имот с ДLQ2!8!! к.,lасцра tla първо място у.lаФника Шенай Алиева Мусов4 ЕГН
8908105875, с предложеЕа годиЕIIlа ЕаемЕа цепа от 17щJk&
5. За ш,,rот с }ЩQ]!!!! кJIасира Еа първо мrIсю 5лrастпика Шеяай А"lиева Мусов4 ВГН
8908105875, с предлохеЕа годпIша паемЕа цепа от 2ЗщJВщ
6. За имот с ДЦ022802 кJIасира Еа първо nбIcTo уrастrrика Шенай АJrиева Мусов4 ЕГН
8908105875, с предложена годидпlа цаемЕа цеца от !?ддJВа
7. За имот с ДЦO2ДЦ кJIасЕра ца първо мяqю участяика Шецай Алиева Мусова, ЕГН
8908105875, с предложеЕа годлIrца ЕаемЕа цеЕа от ZШllЕц
8. За шlот с }ЩQ]ýQ!] кJIасира Еа първо MlIcTo уrастника Шенай Аrшева Мусова, ЕГН
8908105875, с прдлохеЕа годппlа lrlleмEa цеtrа от 25щ!Вц
9. За имот с }ЩQflQQf кJIасцра Еа първо място }цасгника Шенай Алиева Мусов4 ЕГН
8908105875, с предложена годишва ваемЕа цеЕа от 2Ед!./hЕд
l0. 3а шот с Nq 029008 класЕра Еа първо MrrcTo участяика Шепай А,rп.rева Мусов4 ЕПI
8908105875, с прелложеЕа годшIша Еасмпа цена от 28тв./.ш<а.

l1. За имот с IЦ03?08l клlюира Еа първо място }"rастника Шенай Алиева Мусов4 ЕГН
8908105875, а предпожена годишflа Еаемца цеЕа от 2ЕщJЕ&
12. За имот с ДЕ_,]0З?8q2 ь'lасира Еа lтъpвo място участника Шенай Алиева Мусова, ЕГН
8908105875, с предложеЕа годпша насмна цсflа от 2ЕдЕlhцд
1З, За имот с }fuQ]ýQQ! кJIасира на първо място rlастяика Шеяай А.Jтцева Mycoвq ЕГН
8908105875, с предложепа годшша наемна цена от !fдц!цд
14. за имот с Дц03800б кJIасира яа първо Mricтo учасшим шецай дrмева Мусова, ЕГН
8908105875, с предложеЕа го/trlЕIuа Еаемва цева от 13лв./дка.
15. За rмот с }Ф 0З8008 юIасира Еа първо място участЕrка Шепай Alиeвa Мусова, ЕГН
8908105875, с предложена годишпа цаемпа цеЕа от 1fщfЕд



ОТСТРАЕЯВАМ:

УчастЕ!ка Тодор Тодоров Еgколов от )дaютие за цмоЕте в земJIащето Еа
с.Копево, ьС сJIедiпте мотиви: от ЕалрaвеЕа в счеювадство па обща Въфпца
справка е ycт,lпoвeпo, че кьм 17:00ч. па 08.05,2017г. ц l(bм Еаtилото на oтKlrrваrle па
тьрга (10:00ч. ва 09.05.2017г.), гараЕцията за учасгпе ва Тодор Тодоров Николов не е
постъппла в смежата па обща Въфлща, което е осЕовЕ!вае за отqtраняваве Еа
]листЕп(а от тьрга.

препис от наqтояцата зlшовед да се арьчи lla rIаствика в тьрга.
Наqю-щата заповед подлежи Еа об}кЕtJIвапе в 14-двевев срок от съобщаваЕе, по

реда яа АIIК.
В 14- дrевеЕ срок от вJIIIзilЕе в сшIа Еа заповелга и зацлащa!не fia дъlDкимЕте

с)Аrи, кметът сключва доaовор у! ваем със спечеJIилпя тьрга )Еастнпк.

Кмет пд Обцяна


