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Нд осяовштие .л.44, ал.2 от ЗМСМд,
'ц.l4, ал,2 от ЗОбС и Заповед N9
570128.04.201'lr. Еа кмета па Общша Върбица и па IIДРЕ,ЩБД за провеr{дане Еа
rryблиЕlи търгове ,r цубJмщо оповестеЕй ковкr?си за
разпореждatне с имоти и вещи
обшлвска собствеяост. лрпета от ОбС Върбица,

НАРЕЩ[АМ:
Определя,r за QпечеJlиrЦ 1ърга за отд{lвalпе под Еаем на имотц в земJIицето Еа
с.ИвлЕово, с.пед{ите каЕдидаlи:
1. За имот с,Цз 004014 кJIасЕра па IlъpBO място
участцика ДаЕаил АнтоЕов Михайлов,
ЕГН 6803268867, с предложеЕа год-lшна паемиа цена от 56rв./дка.
2. За имот а_Ш9__009042 кIIааира Еа първо място
).sасfiшка ДаЕаил АнтоЕов Мrхайлов,
ЕIТl б803268867, с предлоrФца годиIIIЕа яаемпа цена от 56лв./.щ<а.
З. 3а цмот с_Ц! 00904З юIасцр Еа lrьpвo мяqто
участЕика Дапаил AEroIroB МЕхайлов,
ЕГН 6803268867, с цредложеgа гоlидша наешiа цена от 56лв./.щ<а_
4. 3а rмот с 1,19:014012 кJIасира па първо място
участtпrка Дапаил АятоЕов Мrrхайлов,
ЕГН 6803268867, с пред,'IожеЕа годшлlа HaeMIra цеЕа от 56лв./.ш(а.
1,:a_ryol_c Щ_925_024 класира Еа първо място участника .Щанаил Антопов Михайлов,
ЕГН 6803268867, с предJIожеЕа годишЕа ваемна цена от 56лв./,щ<а.
6.За имот с
ЧЩ0052 кJIасира Еа първо място участника ,Щапаил АrrrоЕов МЕ(айлов,
ЕГН 680З268867, с предlожева годишна паемпа цеЕа от 56.m./дка.
с
1.з_ чl9J щ_0$004 кJIасира Еа първо място }часц!Ека ДФiаил АлтоЕов Михайлов,
ЕГН 6803268867, с предложена годпшна Еаемца цева от 56лв./дка.
8.За_ шот_с
к,rI.юира Еа първо място 5частlтшtа ,Щапаил Аятонов Михайлов,
Щ]Q3_ЕOЦ
ЕIН 6803268867, с предложена годлшЕа Еаемпа цена от 26rв./дка

ОТСТРАЕЯВАМ:
__ Учас,шика Тодор Тодоров IIпколов от )гtастие за имотите в зсмJIището flа
с.Иэапово, със следпите мотивп: от ЕашравеIlа в счеюводство Ira общrца
Въфица
спр€вка е устбlllовеЕо, че кьм 17:00ч. на 08.05,2017г. и кьм Еач.цото па
открцвrне Еа
тьрга (10:00ч. ва 09.05,2017г.), гардlцияrа за
)цастие Еа Тодор Тодоров IIиколов ве э
постьIмда в см9тката Еа ОбlщЕа Върбич4 коато е осповaние за отсцrапяваЕе
lia
rйстппка от търm.

реда

Прпис от пастоящата заповед да се връIш rtа уIIасп]ика в търга.
Настощата заповед подле)цl Еа обr{мвапе в 14-лвевеп србк от съобщав&lе, по
Еа АПК.

с}al\ш,

В 14- ,щевеЯ срок от в,пизaше в сила ва заповедта,i зЕlIIлащаЕе ца дъJDкпмите
кметът скJIюqва договор за Еаем със спече]IиJIиrr търга )4Iаспшк.

кмет на Общппа

