
О Б Щ И Н А  В Ъ Р Б И Ц А, О Б Л А С Т  Ш У МЕН 
ул.“Септемврийско въстание”40,тел: 05391/21-31, факс 05391/21-05 

 
                                                                            

 
З А П О В Е Д 

 
№1001/10.07.2014г. 

 
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 от ЗОбС  и Заповед № 

919/17.06.2014г. на Кмета  на Община Върбица и на НАРЕДБА за провеждане на 
търгове, конкурси и преговори за разпореждане, отдаване под наем на общинско 
имущество и процедура за учредяване право на строеж на гаражи и ГСК, приета от ОбС 
Върбица, 

 
НАРЕЖДАМ: 

 
 Определям за спечелили на търга проведен на 01.07.2014г. за отдаване под наем 
на имоти  от ОПФ в землището на гр.Върбица, както следва:  
 

1. За имот с № 000044 определям класираният на първо място единствен 
участник, подал заявление за имота, Стоян Георгиев Димитров, с ЕГН 5807028841, с 
предложена годишна наемна цена в размер на 31лв./дка. 

2. За имот с № 000178 определям класираният на първо място единствен 
участник, подал заявление за имота, „РАЙ АГРО 2014” ООД, с ЕИК 203063933, с 
предложена годишна наемна цена в размер на 29лв./дка. 

3. За имот с № 015008 определям класираният на първо място единствен 
участник, подал заявление за имота,  Стоян Георгиев Димитров, с ЕГН 5807028841, с 
предложена годишна наемна цена в размер на 21лв./дка. 

4. За имот с № 015010 определям класираният на първо място единствен 
участник, подал заявление за имота,  Стоян Георгиев Димитров, с ЕГН 5807028841, с 
предложена годишна наемна цена в размер на 21лв./дка. 

5. За имот с № 015013 определям класираният на първо място единствен 
участник, подал заявление за имота, Стоян Георгиев Димитров, с ЕГН 5807028841, с 
предложена годишна наемна цена в размер на 21лв./дка. 

6. За имот с № 015014 определям класираният на първо място единствен 
участник, подал заявление за имота, Стоян Георгиев Димитров, с ЕГН 5807028841, с 
предложена годишна наемна цена в размер на 21лв./дка. 

7. За имот с № 015015 определям класираният на първо място единствен 
участник, подал заявление за имота, Стоян Георгиев Димитров, с ЕГН 5807028841, с 
предложена годишна наемна цена в размер на 21лв./дка. 

8. За имот с № 015016 определям класираният на първо място единствен 
участник, подал заявление за имота,  Стоян Георгиев Димитров, с ЕГН 5807028841, с 
предложена годишна наемна цена в размер на 21лв./дка. 

9. За имот с № 015017 определям класираният на първо място единствен 
участник, подал заявление за имота, Стоян Георгиев Димитров, с ЕГН 5807028841, с 
предложена годишна наемна цена в размер на 21лв./дка. 

10. За имот с № 029001 определям класираният на първо място участник Георги 
Петров Петров, с ЕГН 4208298827, с предложена годишна наемна цена в размер на 
38лв./дка. На второ място класирам участника Стоян Георгиев Димитров, с ЕГН 
5807028841, с предложена годишна наемна цена в размер на 31.60лв./дка. 

11. За имот с № 029003 определям класираният на първо място участник Стоян 
Георгиев Димитров, с ЕГН 5807028841, с предложена годишна наемна цена в размер на 



31.60лв./дка. На второ място класирам участника „РАЙ АГРО 2014” ООД, с ЕИК 
203063933, с предложена годишна наемна цена в размер на 29лв./дка. 

12. За имот с № 031064 определям класираният на първо място единствен 
участник, подал заявление за имота, Стоян Георгиев Димитров, с ЕГН 5807028841, с 
предложена годишна наемна цена в размер на 31.60лв./дка. 

13. За имот с № 031065 определям класираният на първо място единствен 
участник, подал заявление за имота, Стоян Георгиев Димитров, с ЕГН 5807028841, с 
предложена годишна наемна цена в размер на 31.60лв./дка. 

14. За имот с № 032036 определям класираният на първо място участник Георги 
Петров Петров, с ЕГН 4208298827, с предложена годишна наемна цена в размер на 
38лв./дка. На второ място класирам участника Стоян Георгиев Димитров, с ЕГН 
5807028841, с предложена годишна наемна цена в размер на 31.60лв./дка. 

15. За имот с № 033038 определям класираният на първо място единствен 
участник, подал заявление за имота,  Стоян Георгиев Димитров, с ЕГН 5807028841, с 
предложена годишна наемна цена в размер на 31.60лв./дка. 

16. За имот с № 041018 определям класираният на първо място единствен 
участник, подал заявление за имота,  Стоян Георгиев Димитров, с ЕГН 5807028841, с 
предложена годишна наемна цена в размер на 12лв./дка. 

17. За имот с № 046009 определям класираният на първо място единствен 
участник, подал заявление за имота, Стоян Георгиев Димитров, с ЕГН 5807028841, с 
предложена годишна наемна цена в размер на 12лв./дка. 

18. За имот с № 050045 определям класираният на първо място единствен 
участник, подал заявление за имота, Стоян Георгиев Димитров, с ЕГН 5807028841, с 
предложена годишна наемна цена в размер на 13лв./дка. 

19. За имот с № 051027 определям класираният на първо място единствен 
участник, подал заявление за имота,  Георги Петров Петров, с ЕГН 4208298827, с 
предложена годишна наемна цена в размер на 38лв./дка. 

20. За имот с № 060006 определям класираният на първо място единствен 
участник, подал заявление за имота, Стоян Георгиев Димитров, с ЕГН 5807028841, с 
предложена годишна наемна цена в размер на 13.20лв./дка. 

21. За имот с № 060008 определям класираният на първо място единствен 
участник, подал заявление за имота, Стоян Георгиев Димитров, с ЕГН 5807028841, с 
предложена годишна наемна цена в размер на 13.20лв./дка. 

22. За имот с № 064008 определям класираният на първо място единствен 
участник, подал заявление за имота, Стоян Георгиев Димитров, с ЕГН 5807028841, с 
предложена годишна наемна цена в размер на 15.30лв./дка. 

23. За имот с № 064015 определям класираният на първо място единствен 
участник, подал заявление за имота, Стоян Георгиев Димитров, с ЕГН 5807028841, с 
предложена годишна наемна цена в размер на 15.30лв./дка. 

24. За имот с № 064016 определям класираният на първо място единствен 
участник, подал заявление за имота, Стоян Георгиев Димитров, с ЕГН 5807028841, с 
предложена годишна наемна цена в размер на 15.30лв./дка. 

25. За имот с № 066007 определям класираният на първо място единствен 
участник, подал заявление за имота,  Георги Петров Петров, с ЕГН 4208298827, с 
предложена годишна наемна цена в размер на 38лв./дка. 

26. За имот с № 066032 определям класираният на първо място единствен 
участник, подал заявление за имота,  Георги Петров Петров, с ЕГН 4208298827, с 
предложена годишна наемна цена в размер на 38лв./дка. 

27. За имот с № 066044 определям класираният на първо място единствен 
участник, подал заявление за имота, Георги Петров Петров, с ЕГН 4208298827, с 
предложена годишна наемна цена в размер на 38лв./дка. 

28. За имот с № 066054 определям класираният на първо място единствен 
участник, подал заявление за имота,  Георги Петров Петров, с ЕГН 4208298827, с 
предложена годишна наемна цена в размер на 38лв./дка. 



29. За имот с № 066069 определям класираният на първо място единствен 
участник, подал заявление за имота, Георги Петров Петров, с ЕГН 4208298827, с 
предложена годишна наемна цена в размер на 38лв./дка. 

30. За имот с № 066090 определям класираният на първо място единствен 
участник, подал заявление за имота,  Георги Петров Петров, с ЕГН 4208298827, с 
предложена годишна наемна цена в размер на 38лв./дка. 

31. За имот с № 066099 определям класираният на първо място единствен 
участник, подал заявление за имота, Георги Петров Петров, с ЕГН 4208298827, с 
предложена годишна наемна цена в размер на 38лв./дка. 

32. За имот с № 066106 определям класираният на първо място единствен 
участник, подал заявление за имота,  Георги Петров Петров, с ЕГН 4208298827, с 
предложена годишна наемна цена в размер на 38лв./дка. 

33. За имот с № 066107 определям класираният на първо място единствен 
участник, подал заявление за имота, Георги Петров Петров, с ЕГН 4208298827, с 
предложена годишна наемна цена в размер на 38лв./дка. 

34. За имот с № 066109 определям класираният на първо място единствен 
участник, подал заявление за имота, Георги Петров Петров, с ЕГН 4208298827, с 
предложена годишна наемна цена в размер на 38лв./дка. 

35. За имот с № 066110 определям класираният на първо място единствен 
участник, подал заявление за имота, Георги Петров Петров, с ЕГН 4208298827, с 
предложена годишна наемна цена в размер на 38лв./дка. 

36. За имот с № 069040 определям класираният на първо място единствен 
участник, подал заявление за имота,  Стоян Георгиев Димитров, с ЕГН 5807028841, с 
предложена годишна наемна цена в размер на 23лв./дка. 

37. За имот с № 069049 определям класираният на първо място единствен 
участник, подал заявление за имота, Стоян Георгиев Димитров, с ЕГН 5807028841, с 
предложена годишна наемна цена в размер на 23лв./дка. 

38. За имот с № 069057 определям класираният на първо място единствен 
участник, подал заявление за имота, Стоян Георгиев Димитров, с ЕГН 5807028841, с 
предложена годишна наемна цена в размер на 23лв./дка. 

39. За имот с № 069069 определям класираният на първо място единствен 
участник, подал заявление за имота, Стоян Георгиев Димитров, с ЕГН 5807028841, с 
предложена годишна наемна цена в размер на 23лв./дка. 

40. За имот с № 069073 определям класираният на първо място единствен 
участник, подал заявление за имота, Стоян Георгиев Димитров, с ЕГН 5807028841, с 
предложена годишна наемна цена в размер на 23лв./дка. 

41. За имот с № 069082 определям класираният на първо място единствен 
участник, подал заявление за имота,  Стоян Георгиев Димитров, с ЕГН 5807028841, с 
предложена годишна наемна цена в размер на 23лв./дка. 

42. За имот с № 069083 определям класираният на първо място единствен 
участник, подал заявление за имота,  Стоян Георгиев Димитров, с ЕГН 5807028841, с 
предложена годишна наемна цена в размер на 23лв./дка. 

43. За имот с № 069084 определям класираният на първо място единствен 
участник, подал заявление за имота, Стоян Георгиев Димитров, с ЕГН 5807028841, с 
предложена годишна наемна цена в размер на 23лв./дка. 

44. За имот с № 073002 определям класираният на първо място единствен 
участник, подал заявление за имота, „РАЙ АГРО 2014” ООД, с ЕИК 203063933, с 
предложена годишна наемна цена в размер на 29лв./дка. 

45. За имот с № 073004 определям класираният на първо място единствен 
участник, подал заявление за имота,  „РАЙ АГРО 2014” ЕООД, с ЕИК 203063933, с 
предложена годишна наемна цена в размер на 29лв./дка. 

46. За имот с № 075001 определям класираният на първо място единствен 
участник, подал заявление за имота, „РАЙ АГРО 2014” ООД, с ЕИК 203063933, с 
предложена годишна наемна цена в размер на 29лв./дка. 



47. За имот с № 075008 определям класираният на първо място единствен 
участник, подал заявление за имота, „РАЙ АГРО 2014” ООД, с ЕИК 203063933, с 
предложена годишна наемна цена в размер на 29лв./дка. 

48. За имот с № 077006 определям класираният на първо място единствен 
участник, подал заявление за имота, „РАЙ АГРО 2014” ООД, с ЕИК 203063933, с 
предложена годишна наемна цена в размер на 29лв./дка. 

49. За имот с № 077010 определям класираният на първо място единствен 
участник, подал заявление за имота, „РАЙ АГРО 2014” ООД, с ЕИК 203063933, с 
предложена годишна наемна цена в размер на 29лв./дка. 
 
 

 
Препис от настоящата заповед да се връчи на участника в търга. 
В 14- дневен срок от влизане в сила на заповедта, участниците следва да 

заплатят предложената от тях наемна цена и да се явят  в Община Върбица за 
сключване на договор за наем. 

 
 
 

 
  

 
 
      
 

 


