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З А П О В Е Д 

 
№1068/ 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 търга за отдаване под наем на имоти в землището на 

с.Маломир, следните кандидати:  
1. За имот с № 004049  определям класираният на първо място единствен  

участник, подал заявление за имота,  „САМС РАНЧ” ЕООД с ЕИК 203050633, с 
предложена годишна наемна цена в размер на 45лв./дка. 

2. За имот с № 010032  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  25,40лв./дка. 

3. За имот с № 010043  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. 

4. За имот с № 012027  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  25,10лв./дка. 

5. За имот с № 012029  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  25,10лв./дка. 

6.За имот с № 012034  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  25,10лв./дка 

7.За имот с № 013044 определям  класираният  на първо място участник „ САМС 
РАНЧ” ЕООД с ЕИК 203050633, с предложена годишна наемна цена в размер на 
45лв./дка. На второ място класирам участника Стоян Георгиев Димитров, с ЕГН 
5807028841, с предложена годишна наемна цена в размер на 18,60лв./дка. 

8. За имот с № 013048  определям класираният на първо място единствен  
участник, подал заявление за имота,  „ САМС РАНЧ” ЕООД с ЕИК 203050633, с 
предложена годишна наемна цена в размер на 45лв./дка. 

9. За имот с № определям класираният на първо място единствен  участник, подал 
заявление за имота,  „ САМС РАНЧ” ЕООД с ЕИК 203050633, с предложена годишна 
наемна цена в размер на 45лв./дка. 

10.За имот с № 014005  определям класираният на първо място единствен  
участник, подал заявление за имота,  „ РОС ТРАНС 91” ЕООД с ЕИК 202082806, с 
предложена годишна наемна цена в размер на  25лв./дка. 



11.За имот с № 014009  определям класираният на първо място единствен  
участник, подал заявление за имота,   „ РОС ТРАНС 91” ЕООД с ЕИК 202082806, с 
предложена годишна наемна цена в размер на  25лв./дка. 

12.За имот с № 014010  определям класираният на първо място единствен  
участник, подал заявление за имота,  „ РОС ТРАНС 91” ЕООД, с ЕИК 202082806, с 
предложена годишна наемна цена в размер на  25лв./дка. 

13.За имот с № 014011 определям класираният на първо място единствен  
участник, подал заявление за имота,  „ РОС ТРАНС 91” ЕООД с ЕИК 202082806, с 
предложена годишна наемна цена в размер на  25лв./дка. 

14.За имот с № 014013  определям класираният на първо място единствен  
участник, подал заявление за имота,  „ РОС ТРАНС 91” ЕООД с ЕИК 202082806, с 
предложена годишна наемна цена в размер на  25лв./дка. 

15.За имот с № 014014  определям класираният на първо място единствен  
участник, подал заявление за имота,   „ РОС ТРАНС 91” ЕООД с ЕИК 202082806, с 
предложена годишна наемна цена в размер на  25лв./дка. 

16.За имот с № 014015  определям класираният на първо място единствен  
участник, подал заявление за имота,    „ РОС ТРАНС 91” ЕООД с ЕИК 202082806, с 
предложена годишна наемна цена в размер на  25лв./дка. 

17.За имот с № 014016  определям класираният на първо място единствен  
участник, подал заявление за имота,   „ РОС ТРАНС 91” ЕООД с ЕИК 202082806, с 
предложена годишна наемна цена в размер на  25лв./дка. 

18.За имот с № 014017  определям класираният на първо място единствен  
участник, подал заявление за имота,  „ РОС ТРАНС 91” ЕООД с ЕИК 202082806, с 
предложена годишна наемна цена в размер на  25лв./дка. 

19.За имот с № 014021  определям класираният на първо място единствен  
участник, подал заявление за имота,   „ РОС ТРАНС 91” ЕООД с ЕИК 202082806, с 
предложена годишна наемна цена в размер на  25лв./дка. 

20.За имот с № 014023 определям класираният на първо място единствен  
участник, подал заявление за имота,  „ РОС ТРАНС 91” ЕООД с ЕИК 202082806, с 
предложена годишна наемна цена в размер на  25лв./дка. 

21.За имот с № 014024 определям класираният на първо място единствен  
участник, подал заявление за имота,   „ РОС ТРАНС 91” ЕООД с ЕИК 202082806, с 
предложена годишна наемна цена в размер на  25лв./дка. 

22.За имот с № 014029  определям класираният на първо място единствен  
участник, подал заявление за имота,  „ РОС ТРАНС 91” ЕООД с ЕИК 202082806, с 
предложена годишна наемна цена в размер на  25лв./дка. 

23. За имот с № 014045 определям  класираният  на първо място участник „ РОС 
ТРАНС 91” ЕООД с ЕИК 202082806, с предложена годишна наемна цена в размер на 
31лв./дка. На второ място класирам участника Стоян Георгиев Димитров с ЕГН 
5807028841, с предложена годишна наемна цена в размер на 28лв./дка. 

24. За имот с № 014046  определям класираният на първо място единствен  
участник, подал заявление за имота,    „ РОС ТРАНС 91” ЕООД с ЕИК 202082806, с 
предложена годишна наемна цена в размер на  25лв./дка. 

25. За имот с № 014049  определям класираният на първо място единствен  
участник, подал заявление за имота,    „ РОС ТРАНС 91” ЕООД с ЕИК 202082806, с 
предложена годишна наемна цена в размер на  25лв./дка. 

26. За имот с № 014057  определям класираният на първо място единствен  
участник, подал заявление за имота,   „ РОС ТРАНС 91” ЕООД с ЕИК 202082806, с 
предложена годишна наемна цена в размер на  25лв./дка. 



27. За имот с № 014058  определям класираният на първо място единствен  
участник, подал заявление за имота,  „ РОС ТРАНС 91” ЕООД с ЕИК 202082806, с 
предложена годишна наемна цена в размер на  25лв./дка. 

28. За имот с № 016021  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. 

29. За имот с № 016023  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  25,30лв./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. 

 
  
 
 

    

  
    
                                                             
 
 
 


