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ЗАПОВЕД 

№ РД - 292 от 31.08.2021 г.  
 
На 27.08.2021 г. в село Никола Козлево, в изпълнение на Заповед № РД – 

272/12.08.2021 година на Кмета на община Никола Козлево се проведе публичен търг с 

явно наддаване за отдаване под аренда на имоти от общински поземлен фонд и имоти 

собственост на закрити училища за срок от 5 /пет/ стопански години, считано от 

стопанската 2021 – 2022 година. 

т.1. За участие в търга постъпиха документи от следните кандидати:  

1. Н* Б* А*, ЕГН ***, адрес ***, община ***, област ***, ул. „***“ № ***. 

2. Ю* С* С*, ЕГН ***, адрес: ***, община ***, област ***, ул. „***“ № ***. 

3. „Деско Комерс - Славов“ ЕООД, ЕИК *** с управител В* Г* И* със седалище и 

адрес на управление: ***, община ***, област ***, ул. „***” № 1, действаща чрез 

пълномощника си Д* И* Х*. 

4. С* Х* И*, ЕГН ***, адрес ***, община ***, област ***, ул. „***“ № ***. 

5. „Спринт – 2008“ ЕООД, ЕИК ***, адрес на управление: ***, ул. „***“ № ***, 

представлявано от Б* Х* А*. 

6. С* А* И*, ЕГН ***, адрес: ***, община ***, област *** ул. „*** № ***. 

7. М* Н* Б*, ЕГН ***, адрес: ***, община ***, област ***, ул. „***“ № ***. 

8. А* Ф* М*, ЕГН ***, адрес: ***, община ***, област ***, ул. „***“ № ***. 

9. М* Ф* А*, ЕГН ***, адрес: ***, община ***, област ***, ул. „***“ № ***. 

10. Х* С* И*, ЕГН ***, адрес: ***, община ***, област ***, ул. „***“ № ***. 

11. Ф* Ю* Х*, ЕГН ***, адрес: ***, община ***, област ***, ул. „***“ № ***. 

12. С* Х* С*, ЕГН ***, адрес: ***, община ***, област ***. 

13. А* Ю* А*, ЕГН ***, адрес: ***, община ***, област ***, ул. „***“ № ***. 

14. Д* Х* А*, ЕГН ***, адрес: ***, бул. „***“ № ***, ет. *** ап. № ***. 

15. Ю* Н* Ю*, ЕГН ***, адрес: ***, община ***, област ***, ул. „***“ № ***. 

16. А* Е* Ю*, ЕГН ***, адрес: ***, община ***, област ***, ул. „***“ № ***. 

17. П* С* Д*, ЕГН **, със адрес: ***, община ***, област ***, ул. „***“ № ***. 

18. И* Д* А*, ЕГН ***, със адрес: ***, община ***, област ***, ул. „***“ № ***. 

19. М* Ш* А*, ЕГН ***, адрес: ***, община ***, област ***, ул. „***“ № ***. 

20. Н* Н* А*, ЕГН ***, адрес: ***, община ***, област ***, ул. „***“ № ***. 

21. Н* Х* А*, ЕГН ***, адрес: ***, община ***, област ***, ул. „***“ № ***. 

22. И* К* Ю*, ЕГН ***, адрес: ***, община ***, област ***, ул. „***“ №***. 

23. М* А* М*, ЕГН ***, адрес: ***, община ***, област ***, ул. „***“ №***, 

действащ чрез пълномощник Н* М* А*. 

24. Н* Х* И*, ЕГН ***, адрес: ***, община ***, област ***, ул. „***“ № ***. 

25. Е* Н* Х*, ЕГН ***, с адрес: ***, община ***, област ***, ул. „***“ № ***. 

26. К* Г* Я*, ЕГН ***, адрес: ***, община ***, област ***, ул. „***“ № *** 

27. М* Х* М*, ЕГН ***, адрес: ***, община ***, област ***, ул. „***“ № ***. 

28. К* С* К*, ЕГН ***, с адрес: ***,  община ***, област ***, ул. „***“ № *** 

29. ЕТ „Арко – Ибрахим Хамидов”, ЕИК ***, управител И* М* Х*, седалище и 

адрес на управление: ***, община ***, област ***, ул. „***” № ***. 

 

 

О Б Щ И Н А  Н И К О Л А  К О З Л Е В О ,  О Б Л А С Т  Ш У М Е Н                                              

село Никола Козлево, пл. „23 – ти Септември” № 5 тел.: 05328 20-02,  

факс: 05328 20-20, e – mail: obankozlevo@mail.bg, obankozlevo@abv.bg 
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30. Ф* М* Ш*, ЕГН ***, адрес: ***, община ***, област ***, ул. „***“ № ***. 

31. Е* З* М*, ЕГН ***, адрес: ***, община ***, област ***, ул. „***“ № ***. 

т.2. До участие в търга се допуснаха следните кандидати: 

1. Н* Б* А*, ЕГН ***, адрес ***, община ***, област ***, ул. „***“ № ***. 

2. Ю* С* С*, ЕГН ***, адрес: ***, община ***, област ***, ул. „***“ № ***. 

3. „Деско Комерс - Славов“ ЕООД, ЕИК *** с управител В* Г* И* със седалище и 

адрес на управление: ***, община ***, област ***, ул. „***” № 1, действаща чрез 

пълномощника си Д* И* Х*. 

4. „Спринт – 2008“ ЕООД, ЕИК ***, адрес на управление: ***, ул. „***“ № ***, 

представлявано от Б* Х* А*. 

5. С* А* И*, ЕГН ***, адрес: ***, община ***, област *** ул. „*** № ***. 

6. М* Н* Б*, ЕГН ***, адрес: ***, община ***, област ***, ул. „***“ № ***. 

7. А* Ф* М*, ЕГН ***, адрес: ***, община ***, област ***, ул. „***“ № ***. 

8. М* Ф* А*, ЕГН ***, адрес: ***, община ***, област ***, ул. „***“ № ***. 

9. Х* С* И*, ЕГН ***, адрес: ***, община ***, област ***, ул. „***“ № ***. 

10. Ф* Ю* Х*, ЕГН ***, адрес: ***, община ***, област ***, ул. „***“ № ***. 

11. С* Х* С*, ЕГН ***, адрес: ***, община ***, област ***. 

12. А* Ю* А*, ЕГН ***, адрес: ***, община ***, област ***, ул. „***“ № ***. 

13. Д* Х* А*, ЕГН ***, адрес: ***, бул. „***“ № ***, ет. *** ап. № ***. 

14. Ю* Н* Ю*, ЕГН ***, адрес: ***, община ***, област ***, ул. „***“ № ***. 

15. А* Е* Ю*, ЕГН ***, адрес: ***, община ***, област ***, ул. „***“ № ***. 

16. П* С* Д*, ЕГН **, със адрес: ***, община ***, област ***, ул. „***“ № ***. 

17. И* Д* А*, ЕГН ***, със адрес: ***, община ***, област ***, ул. „***“ № ***. 

18. М* Ш* А*, ЕГН ***, адрес: ***, община ***, област ***, ул. „***“ № ***. 

19. Н* Н* А*, ЕГН ***, адрес: ***, община ***, област ***, ул. „***“ № ***. 

20. Н* Х* А*, ЕГН ***, адрес: ***, община ***, област ***, ул. „***“ № ***. 

21. И* К* Ю*, ЕГН ***, адрес: ***, община ***, област ***, ул. „***“ №***. 

22. М* А* М*, ЕГН ***, адрес: ***, община ***, област ***, ул. „***“ №***, 

действащ чрез пълномощник Н* М* А*. 

23. Н* Х* И*, ЕГН ***, адрес: ***, община ***, област ***, ул. „***“ № ***. 

24. Е* Н* Х*, ЕГН ***, с адрес: ***, община ***, област ***, ул. „***“ № ***. 

25. К* Г* Я*, ЕГН ***, адрес: ***, община ***, област ***, ул. „***“ № *** 

26. М* Х* М*, ЕГН ***, адрес: ***, община ***, област ***, ул. „***“ № ***. 

27. К* С* К*, ЕГН ***, с адрес: ***,  община ***, област ***, ул. „***“ № *** 

28. ЕТ „Арко – Ибрахим Хамидов”, ЕИК ***, управител И* М* Х*, седалище и 

адрес на управление: ***, община ***, област ***, ул. „***” № ***. 

29. Ф* М* Ш*, ЕГН ***, адрес: ***, община ***, област ***, ул. „***“ № ***. 

30. Е* З* М*, ЕГН ***, адрес: ***, община ***, област ***, ул. „***“ № ***. 

 

Комисията, назначена със Заповед № РД – 291/27.08.2021 година за организиране и 

провеждане на търга е установила, че са спазени всички изисквания за провеждане на  

търга, отразени в тръжната документация, допуснала е до участие горепосочените 

кандидатите по т.2., подали документи за участие в търга, провела е търга и е съставила 

протокол съобразно чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на публични търгове и 

публично оповестени конкурси за разпореждане и отдаване под наем на имоти и вещи – 

общинска собственост. 
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След като се запознах с протокол № 21 на комисията от 27.08.2021 г. и 

документацията за участие в търга, считам, че съображенията на комисията са правилни  

и законосъобразни. 

Поради гореизложеното и на основание чл. 19, ал. 1 от Наредбата за провеждане на 

публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане и отдаване под наем 

на имоти и вещи – общинска собственост, 

ОБЯВЯВАМ СЛЕДНОТО КЛАСИРАНЕ: 

➢ Поземлен имот с идентификатор № 56071.48.216, площ 28.016 дка, в землището 

на село Пет могили, начална тръжна цена 40.00 лв. на декар или 1120.64 лв. за целият 

имот, стъпка за наддаване 10 % от началната тръжна цена на декар или 4.00 лв. на декар, 

срок за отдаване под аренда 5 /пет/ години. 

➢ Участници:  

➢ Н* Б* А*, ЕГН ***; 

➢ Ю* С* С*, ЕГН ***; 

➢ „Деско Комерс - Славов“ ЕООД, ЕИК ***; 

➢ С* Х* И*, ЕГН ***; 

➢ „Спринт – 2008“ ЕООД, ЕИК ***; 

➢ Класиране: 

1. Място - „Спринт – 2008“ ЕООД, ЕИК *** – годишна арендна вноска за 

поземлен имот с идентификатор № 56071.48.216, площ 28.016 дка, в землището на 

село Пет могили е 2577.47 лв. /92.00 лв. х 28.016 дка/. 

2. Място - „Деско Комерс - Славов“ ЕООД, ЕИК *** – годишна арендна вноска 

за поземлен имот с идентификатор № 56071.48.216, площ 28.016 дка, в землището на 

село Пет могили е 2465.41 лв. /88.00 лв. х 28.016 дка/. 

3. Място – С* Х* И*, ЕГН *** – годишна арендна вноска за поземлен имот с 

идентификатор № 56071.48.216, площ 28.016 дка, в землището на село Пет могили е 

2017.15 лв. /72.00 лв. х 28.016 дка/. 

 

➢ Поземлен имот с идентификатор № 56071.18.416, площ 6.388 дка, в землището 

на село Пет могили, начална тръжна цена 40.00 лв. на декар или 255.52 лв. за целият 

имот, стъпка за наддаване 10 % от началната тръжна цена на декар или 4.00 лв. на декар, 

срок за отдаване под аренда 5 /пет/ години. 

➢ Участници:  

➢ Н* Б* А*, ЕГН ***; 

➢ С* Х* И*, ЕГН ***; 

➢ „Деско Комерс - Славов“ ЕООД, ЕИК ***; 

➢ Класиране: 

1. Място - „Деско Комерс - Славов“ ЕООД, ЕИК *** – годишна арендна вноска 

за поземлен имот с идентификатор № 56071.18.416, площ 6.388 дка, в землището на 

село Пет могили е 511.04 лв. /80.00 лв. х 6.388 дка/. 

2. Място – С* Х* И*, ЕГН *** – годишна арендна вноска за поземлен имот с 

идентификатор № 56071.18.416, площ 6.388 дка, в землището на село Пет могили е 

485.49 лв. /76.00 лв. х 6.388 дка/. 

 

➢ Поземлен имот с идентификатор № 56071.18.344, площ 6.621 дка, в землището 

на село Пет могили, начална тръжна цена 40.00 лв. на декар или 264.84 лв. за целият 
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имот, стъпка за наддаване 10 % от началната тръжна цена на декар или 4.00 лв. на декар, 

срок за отдаване под аренда 5 /пет/ години. 

➢ Участници:  

➢ Н* Б* А*, ЕГН ***; 

➢ С* Х* И*, ЕГН ***; 

➢ „Деско Комерс - Славов“ ЕООД, ЕИК***; 

➢ Класиране: 

1. Място – С* Х* И*, ЕГН *** – годишна арендна вноска за поземлен имот с 

идентификатор № 56071.18.344, площ 6.621 дка, в землището на село Пет могили е 

556.16 лв. /84.00 лв. х 6.621 дка/. 

2. Място - „Деско Комерс - Славов“ ЕООД, ЕИК *** – годишна арендна вноска 

за поземлен имот с идентификатор № 56071.18.344, площ 6.621 дка, в землището на 

село Пет могили е 529.68 лв. /80.00 лв. х 6.621 дка/. 

 

➢ Поземлен имот с идентификатор № 56071.18.116, площ 12.643 дка, в землището 

на село Пет могили, начална тръжна цена 40.00 лв. на декар или 505.72 лв. за целият 

имот, стъпка за наддаване 10 % от началната тръжна цена на декар или 4.00 лв. на декар, 

срок за отдаване под аренда 5 /пет/ години. 

➢ Участници:  

➢ Н* Б* А*, ЕГН ***; 

➢ С* Х* И*, ЕГН ***; 

➢ „Деско Комерс - Славов“ ЕООД, ЕИК ***; 

➢ М* Н* Б*, ЕГН *** 

➢ Класиране: 

1. Място - „Деско Комерс - Славов“ ЕООД, ЕИК *** – годишна арендна вноска 

за поземлен имот с идентификатор № 56071.18.116, площ 12.643 дка, в землището на 

село Пет могили е 1011.44 лв. /80.00 лв. х 12.643 дка/. 

2. Място – С* Х* И*, ЕГН *** – годишна арендна вноска за поземлен имот с 

идентификатор № 56071.18.116, площ 12.643 дка, в землището на село Пет могили е 

960.87 лв. /76.00 лв. х 12.643 дка/. 

3. Място – Н* Б* А*, ЕГН *** – годишна арендна вноска за поземлен имот с 

идентификатор № 56071.18.116, площ 12.643 дка, в землището на село Пет могили е 

758.58 лв. /60.00 лв. х 12.643 дка/. 

 

➢ Поземлен имот с идентификатор № 56071.18.73, площ 8.919 дка, в землището на 

село Пет могили, начална тръжна цена 40.00 лв. на декар или 356.76 лв. за целият имот, 

стъпка за наддаване 10 % от началната тръжна цена на декар или 4.00 лв. на декар, срок за 

отдаване под аренда 5 /пет/ години. 

➢ Участници:  

➢ Н* Б* А*, ЕГН ***; 

➢ С* Х* И*, ЕГН ***; 

➢ „Деско Комерс - Славов“ ЕООД, ЕИК ***; 

➢ М* Н* Б*, ЕГН *** 

➢ Класиране: 

1. Място - „Деско Комерс - Славов“ ЕООД, ЕИК *** – годишна арендна вноска 

за поземлен имот с идентификатор № 56071.18.73, площ 8.919 дка, в землището на 

село Пет могили е 642.17 лв. /72.00 лв. х 8.919 дка/. 
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2. Място – С* Х* И*, ЕГН *** – годишна арендна вноска за поземлен имот с 

идентификатор № 56071.18.73, площ 8.919 дка, в землището на село Пет могили е 

606.49 лв. /68.00 лв. х 8.919 дка/. 

3. Място – Н* Б* А*, ЕГН *** – годишна арендна вноска за поземлен имот с 

идентификатор № 56071.18.73, площ 8.919 дка, в землището на село Пет могили е 

463.79 лв. /52.00 лв. х 8.919 дка/. 

 

➢ Поземлен имот с идентификатор № 56071.18.440, площ 5.109 дка, в землището 

на село Пет могили, начална тръжна цена 40.00 лв. на декар или 204.36 лв. за целият 

имот, стъпка за наддаване 10 % от началната тръжна цена на декар или 4.00 лв. на декар, 

срок за отдаване под аренда 5 /пет/ години. 

➢ Участници:  

➢ Н* Б* А*, ЕГН ***; 

➢ С* Х* И*, ЕГН ***; 

➢ „Деско Комерс - Славов“ ЕООД, ЕИК ***; 

➢ М* Н* Б*, ЕГН *** 

➢ Класиране: 

1. Място – С* Х* И*, ЕГН *** – годишна арендна вноска за поземлен имот с 

идентификатор № 56071.18.440, площ 5.109 дка, в землището на село Пет могили е 

367.85 лв. /72.00 лв. х 5.109 дка/. 

2. Място - „Деско Комерс - Славов“ ЕООД, ЕИК *** – годишна арендна вноска 

за поземлен имот с идентификатор № 56071.18.440, площ 5.109 дка, в землището на 

село Пет могили е 347.41 лв. /68.00 лв. х 5.109 дка/. 

 

➢ Поземлен имот с идентификатор № 56071.18.23, площ 1.489 дка, в землището на 

село Пет могили, начална тръжна цена 40.00 лв. на декар или 59.56 лв. за целият имот, 

стъпка за наддаване 10 % от началната тръжна цена на декар или 4.00 лв. на декар, срок за 

отдаване под аренда 5 /пет/ години. 

➢ Участници:  

➢ Н* Б* А*, ЕГН ***; 

➢ С* Х* И*, ЕГН ***; 

➢ М* Н* Б*, ЕГН **; 

➢ Класиране: 

1. Място – Н* Б* А*, ЕГН *** – годишна арендна вноска за поземлен имот с 

идентификатор № 56071.18.23, площ 1.489 дка, в землището на село Пет могили е 

65.52 лв. /44.00 лв. х 1.489 дка/. 

 

➢ Поземлен имот с идентификатор № 56071.18.38, площ 5.028 дка, в землището на 

село Пет могили, начална тръжна цена 40.00 лв. на декар или 201.12 лв. за целият имот, 

стъпка за наддаване 10 % от началната тръжна цена на декар или 4.00 лв. на декар, срок за 

отдаване под аренда 5 /пет/ години. 

➢ Участници:  

➢ Н* Б* А*, ЕГН *** 

➢ С* Х* И*, ЕГН ***; 

➢ „Деско Комерс - Славов“ ЕООД, ЕИК ***; 

➢ М* Н* Б*, ЕГН *** 

➢ Класиране: 
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1. Място – Н* Б* А*, ЕГН *** – годишна арендна вноска за поземлен имот с 

идентификатор № 56071.18.38, площ 5.028 дка, в землището на село Пет могили е 

382.13 лв. /76.00 лв. х 5.028 дка/. 

2. Място - „Деско Комерс - Славов“ ЕООД, ЕИК ***– годишна арендна вноска 

за поземлен имот с идентификатор № 56071.18.38, площ 5.028 дка, в землището на 

село Пет могили е 362.02 лв. /72.00 лв. х 5.028 дка/. 

 

➢ Поземлен имот с идентификатор № 56071.18.519, площ 0.606 дка, в землището 

на село Пет могили, начална тръжна цена 40.00 лв. на декар или 24.24 лв. за целият имот, 

стъпка за наддаване 10 % от началната тръжна цена на декар или 4.00 лв. на декар, срок за 

отдаване под аренда 5 /пет/ години. 

➢ Участници:  

➢ А* Ф* М*, ЕГН ***; 

➢ М* Ф* А*, ЕГН ***; 

➢ Класиране: 

1. Място – А* Ф* М*, ЕГН *** – годишна арендна вноска за поземлен имот с 

идентификатор № 56071.18.519, площ 0.606 дка, в землището на село Пет могили е 

26.66 лв. /44.00 лв. х 0.606 дка/. 

 

➢ Поземлен имот с идентификатор № 56071.18.525, площ 2.540 дка, в землището 

на село Пет могили, начална тръжна цена 40.00 лв. на декар или 101.60 лв. за целият 

имот, стъпка за наддаване 10 % от началната тръжна цена на декар или 4.00 лв. на декар, 

срок за отдаване под аренда 5 /пет/ години. 

➢ Участници:  

➢ А* Ф* М*, ЕГН ***; 

➢ М* Ф* А*, ЕГН ***; 

➢ Класиране: 

1. Място – А* Ф* М*, ЕГН *** – годишна арендна вноска за поземлен имот с 

идентификатор № 56071.18.525, площ 2.540 дка, в землището на село Пет могили е 

111.76 лв. /44.00 лв. х 2.540 дка/. 

 

➢ Поземлен имот с идентификатор № 56071.18.521, площ 1.339 дка, в землището 

на село Пет могили, начална тръжна цена 40.00 лв. на декар или 53.56 лв. за целият имот, 

стъпка за наддаване 10 % от началната тръжна цена на декар или 4.00 лв. на декар, срок за 

отдаване под аренда 5 /пет/ години. 

➢ Участници:  

➢ А* Ф* М*, ЕГН ***; 

➢ М* Ф* А*, ЕГН ***; 

➢ Класиране: 

1. Място – А* Ф* М*, ЕГН*** – годишна арендна вноска за поземлен имот с 

идентификатор № 56071.18.521, площ 1.339 дка, в землището на село Пет могили е 

58.92 лв. /44.00 лв. х 1.339 дка/. 

 

➢ Поземлен имот с идентификатор № 56071.18.537, площ 3.999 дка, в землището 

на село Пет могили, начална тръжна цена 40.00 лв. на декар или 159.96 лв. за целият 

имот, стъпка за наддаване 10 % от началната тръжна цена на декар или 4.00 лв. на декар, 

срок за отдаване под аренда 5 /пет/ години. 
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➢ Участници:  

➢ А* Ф* М*, ЕГН ***; 

➢ М* Ф* А*, ЕГН ***; 

➢ Н* Б* А*, ЕГН ***; 

➢ Класиране: 

1. Място – А* Ф* М*, ЕГН *** – годишна арендна вноска за поземлен имот с 

идентификатор № 56071.18.537, площ 3.999 дка, в землището на село Пет могили е 

175.96 лв. /44.00 лв. х 3.999 дка/. 

 

➢ Поземлен имот с идентификатор № 56071.18.442, площ 4.979 дка, в землището 

на село Пет могили, начална тръжна цена 40.00 лв. на декар или 199.16 лв. за целият 

имот, стъпка за наддаване 10 % от началната тръжна цена на декар или 4.00 лв. на декар, 

срок за отдаване под аренда 5 /пет/ години. 

➢ Участници:  

➢ А* Ф* М*, ЕГН ***; 

➢ М* Ф* А*, ЕГН ***; 

➢ Н* Б* А*, ЕГН ***; 

➢ „Деско Комерс - Славов“ ЕООД, ЕИК ***; 

➢ М* Н* Б*, ЕГН ***; 

➢ Класиране: 

1. Място – А* Ф* М* ЕГН *** – годишна арендна вноска за поземлен имот с 

идентификатор № 56071.18.442, площ 4.979 дка, в землището на село Пет могили е 

378.40 лв. /76.00 лв. х 4.979 дка/. 

2. Място - „Деско Комерс - Славов“ ЕООД, ЕИК *** – годишна арендна вноска 

за поземлен имот с идентификатор № 56071.18.442, площ 4.979 дка, в землището на 

село Пет могили е 358.49 лв. /72.00 лв. х 4.979 дка/. 

 

➢ Поземлен имот с идентификатор № 56071.18.488, площ 9.308 дка, в землището 

на село Пет могили, начална тръжна цена 40.00 лв. на декар или 372.32 лв. за целият 

имот, стъпка за наддаване 10 % от началната тръжна цена на декар или 4.00 лв. на декар, 

срок за отдаване под аренда 5 /пет/ години. 

➢ Участници:  

➢ Н* Б* А*, ЕГН ***; 

➢ С* Х* И*, ЕГН ***; 

➢ „Деско Комерс - Славов“ ЕООД, ЕИК ***; 

➢ М* Н* Б*, ЕГН *** 

➢ Класиране: 

1. Място – Н* Б* А*, ЕГН *** – годишна арендна вноска за поземлен имот с 

идентификатор № 56071.18.488, площ 9.308 дка, в землището на село Пет могили е 

744.64 лв. /80.00 лв. х 9.308 дка/. 

2. Място – С* Х* И*, ЕГН *** – годишна арендна вноска за поземлен имот с 

идентификатор № 56071.18.488, площ 9.308 дка, в землището на село Пет могили е 

707.41 лв. /76.00 лв. х 9.308 дка/. 

3. Място - „Деско Комерс - Славов“ ЕООД, ЕИК *** – годишна арендна вноска 

за поземлен имот с идентификатор № 56071.18.488, площ 9.308 дка, в землището на 

село Пет могили е 670.18 лв. /72.00 лв. х 9.308 дка/. 
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➢ Поземлен имот с идентификатор № 56071.18.487, площ 10.891 дка, в землището 

на село Пет могили, начална тръжна цена 40.00 лв. на декар или 435.64 лв. за целият 

имот, стъпка за наддаване 10 % от началната тръжна цена на декар или 4.00 лв. на декар, 

срок за отдаване под аренда 5 /пет/ години. 

➢ Участници:  

➢ Н* Б* А*, ЕГН ***; 

➢ Х* С* И*, ЕГН ***; 

➢ „Деско Комерс - Славов“ ЕООД, ЕИК ***; 

➢ Ф* Ю* Х*, ЕГН ***; 

➢ Класиране: 

1. Място – Х* С* И*, ЕГН *** – годишна арендна вноска за поземлен имот с 

идентификатор № 56071.18.487, площ 10.891 дка, в землището на село Пет могили е 

827.72 лв. /76.00 лв. х 10.891 дка/. 

2. Място - „Деско Комерс - Славов“ ЕООД, ЕИК *** – годишна арендна вноска 

за поземлен имот с идентификатор № 56071.18.487, площ 10.891 дка, в землището на 

село Пет могили е 784.15 лв. /72.00 лв. х 10.891 дка/. 

 

➢ Поземлен имот с идентификатор № 56071.18.514, площ 2.722 дка, в землището 

на село Пет могили, начална тръжна цена 40.00 лв. на декар или 108.88 лв. за целият 

имот, стъпка за наддаване 10 % от началната тръжна цена на декар или 4.00 лв. на декар, 

срок за отдаване под аренда 5 /пет/ години. 

➢ Участници:  

➢ С* Х* И*, ЕГН ***; 

➢ С* А* И*, ЕГН *** /декласиран/; 

➢ Класиране: 

1. Място – С* Х* И*, ЕГН *** – годишна арендна вноска за поземлен имот с 

идентификатор № 56071.18.514, площ 2.722 дка, в землището на село Пет могили е 

119.77 лв. /44.00 лв. х 2.722 дка/. 

 

➢ Поземлен имот с идентификатор № 56071.40.23, площ 2.801 дка, в землището на 

село Пет могили, начална тръжна цена 40.00 лв. на декар или 123.24 лв. за целият имот, 

стъпка за наддаване 10 % от началната тръжна цена на декар или 4.00 лв. на декар, срок за 

отдаване под аренда 5 /пет/ години. 

➢ Участници:  

➢ С* Х* И*, ЕГН ***; 

➢ С* А* И*, ЕГН *** /декласиран/; 

➢ Класиране: 

1. Място - С* Х* И*, ЕГН *** – годишна арендна вноска за поземлен имот с 

идентификатор № 56071.40.23, площ 2.801 дка, в землището на село Пет могили е 

123.24 лв. /44.00 лв. х 2.801 дка/. 

➢ Поземлен имот с идентификатор № 56071.18.501, площ 0.541 дка, в землището 

на село Пет могили, начална тръжна цена 40.00 лв. на декар или 21.64 лв. за целият имот, 

стъпка за наддаване 10 % от началната тръжна цена на декар или 4.00 лв. на декар, срок за 

отдаване под аренда 5 /пет/ години. 

➢ Участници:  

➢ Н* Б* А*, ЕГН ***; 

➢ М* Н* Б*, ЕГН *** 
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➢ Класиране: 

1. Място – Н* Б* Ал*, ЕГН *** – годишна арендна вноска за поземлен имот с 

идентификатор № 56071.18.501, площ 0.541 дка, в землището на село Пет могили е 

23.80 лв. /44.00 лв. х 0.541 дка/. 

 

➢ Поземлен имот с идентификатор № 56071.18.500, площ 0.370 дка, в землището 

на село Пет могили, начална тръжна цена 40.00 лв. на декар или 14.80 лв. за целият имот, 

стъпка за наддаване 10 % от началната тръжна цена на декар или 4.00 лв. на декар, срок за 

отдаване под аренда 5 /пет/ години. 

➢ Участници:  

➢ Н* Б* А*, ЕГН ***; 

➢ М* Н* Б*, ЕГН *** 

➢ Класиране: 

1. Място – Н* Б* А*, ЕГН *** – годишна арендна вноска за поземлен имот с 

идентификатор № 56071.18.500, площ 0.370 дка, в землището на село Пет могили е 

16.28 лв. /44.00 лв. х 0.370 дка/. 

 

➢ Поземлен имот с идентификатор № 56071.18.233, площ 5.738 дка, в землището 

на село Пет могили, начална тръжна цена 40.00 лв. на декар или 229.52 лв. за целият 

имот, стъпка за наддаване 10 % от началната тръжна цена на декар или 4.00 лв. на декар, 

срок за отдаване под аренда 5 /пет/ години. 

➢ Участници:  

➢ С* Х* И*, ЕГН ***; 

➢ „Деско Комерс - Славов“ ЕООД, ЕИК ***; 

➢ Класиране: 

1. Място – С* Х* И*, ЕГН *** – годишна арендна вноска за поземлен имот с 

идентификатор № 56071.18.233, площ 5.738 дка, в землището на село Пет могили е 

413.14 лв. /72.00 лв. х 5.738 дка/. 

2. Място - „Деско Комерс - Славов“ ЕООД, ЕИК *** – годишна арендна вноска 

за поземлен имот с идентификатор № 56071.18.233, площ 5.738 дка, в землището на 

село Пет могили е 390.18 лв. /68.00 лв. х 5.738 дка/. 

 

➢ Поземлен имот с идентификатор № 56071.18.42, площ 1.969 дка, в землището на 

село Пет могили, начална тръжна цена 40.00 лв. на декар или 78.76 лв. за целият имот, 

стъпка за наддаване 10 % от началната тръжна цена на декар или 4.00 лв. на декар, срок за 

отдаване под аренда 5 /пет/ години. 

➢ Участници:  

➢ С* Х* И*, ЕГН ***; 

➢ С* А* И*, ЕГН *** /декласиран/; 

➢ Класиране: 

1. Място – С* Х* И*, ЕГН *** – годишна арендна вноска за поземлен имот с 

идентификатор № 56071.18.42, площ 1.969 дка, в землището на село Пет могили е 

86.64 лв. /44.00 лв. х 1.969 дка/. 

 

➢ Поземлен имот с идентификатор № 36194.109.304, площ 0.953 дка, в землището 

на село Каравелово, начална тръжна цена 40.00 лв. на декар или 38.12 лв. за целият имот, 
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стъпка за наддаване 10 % от началната тръжна цена на декар или 4.00 лв. на декар, срок за 

отдаване под аренда 5 /пет/ години. 

➢ Участници:  

➢ С* Х* С*, ЕГН ***; 

➢ А* Ю*А*, ЕГН ***; 

➢ Класиране: 

1. Място – А* Ю* А*, ЕГН *** – годишна арендна вноска за поземлен имот с 

идентификатор № 36194.109.304, площ 0.953 дка, в землището на село Каравелово е 

41.93 лв. /44.00 лв. х 0.953 дка/. 

 

➢ Поземлен имот с идентификатор № 36194.109.305, площ 0.295 дка, в землището 

на село Каравелово, начална тръжна цена 40.00 лв. на декар или 11.80 лв. за целият имот, 

стъпка за наддаване 10 % от началната тръжна цена на декар или 4.00 лв. на декар, срок за 

отдаване под аренда 5 /пет/ години. 

➢ Участници:  

➢ С* Х* С*, ЕГН ***; 

➢ А* Ю*А*, ЕГН ***; 

➢ Класиране: 

1. Място - А* Ю* А*, ЕГН *** – годишна арендна вноска за поземлен имот с 

идентификатор № 36194.109.305, площ 0.295 дка, в землището на село Каравелово е 

12.98 лв. /44.00 лв. х 0.295 дка/. 

 

➢ Поземлен имот с идентификатор № 36194.109.327, площ 1.649 дка, в землището 

на село Каравелово, начална тръжна цена 40.00 лв. на декар или лв. за целият имот, 

стъпка за наддаване 10 % от началната тръжна цена на декар или 4.00 лв. на декар, срок за 

отдаване под аренда 5 /пет/ години. 

➢ Участници:  

➢ С* Х* С*, ЕГН ***; 

➢ А* Ю*А*, ЕГН ***; 

➢ Класиране: 

1. Място - А* Ю* А*, ЕГН *** – годишна арендна вноска за поземлен имот с 

идентификатор № 36194.109.327, площ 1.649 дка, в землището на село Каравелово е 

72.56 лв. /44.00 лв. х 1.649 дка/. 

 

➢ Поземлен имот с идентификатор № 36194.109.328, площ 3.804 дка, в землището 

на село Каравелово, начална тръжна цена 40.00 лв. на декар или 152.16 лв. за целият 

имот, стъпка за наддаване 10 % от началната тръжна цена на декар или 4.00 лв. на декар, 

срок за отдаване под аренда 5 /пет/ години. 

➢ Участници:  

➢ С* Х* С*, ЕГН ***; 

➢ А* Ю*А*, ЕГН ***; 

➢ Класиране: 

1. Място - А* Ю* А*, ЕГН *** – годишна арендна вноска за поземлен имот с 

идентификатор № 36194.109.328, площ 3.804 дка, в землището на село Каравелово е 

167.38 лв. /44.00 лв. х 3.804 дка/. 
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➢ Поземлен имот с идентификатор № 36194.109.330, площ 4.353 дка, в землището 

на село Каравелово, начална тръжна цена 40.00 лв. на декар или 174.12 лв. за целият 

имот, стъпка за наддаване 10 % от началната тръжна цена на декар или 4.00 лв. на декар, 

срок за отдаване под аренда 5 /пет/ години. 

➢ Участници:  

➢ С* Х* С*, ЕГН ***; 

➢ А* Ю*А*, ЕГН ***; 

➢ Класиране: 

1. Място - А* Ю* А*, ЕГН *** – годишна арендна вноска за поземлен имот с 

идентификатор № 36194.109.330, площ 4.353 дка, в землището на село Каравелово е 

191.53 лв. /44.00 лв. х 4.353 дка/. 

 

➢ Поземлен имот с идентификатор № 36194.107.227, площ 7.516 дка, в землището 

на село Каравелово, начална тръжна цена 40.00 лв. на декар или 300.64 лв. за целият 

имот, стъпка за наддаване 10 % от началната тръжна цена на декар или 4.00 лв. на декар, 

срок за отдаване под аренда 5 /пет/ години. 

➢ Участници:  

➢ „Спринт – 2008“ ЕООД, ЕИК ***; 

➢ Д* Х* А*, ЕГН ***; 

➢ Класиране: 

1. Място - „Спринт – 2008“ ЕООД, ЕИК *** – годишна арендна вноска за 

поземлен имот с идентификатор № 36194.107.227, площ 7.516 дка, в землището на 

село Каравелово е 330.70 лв. /44.00 лв. х 7.516 дка/. 

 

➢ Поземлен имот с идентификатор № 36194.103.81, площ 3.740 дка, в землището 

на село Каравелово, начална тръжна цена 40.00 лв. на декар или 149.60 лв. за целият 

имот, стъпка за наддаване 10 % от началната тръжна цена на декар или 4.00 лв. на декар, 

срок за отдаване под аренда 5 /пет/ години. 

➢ Участници:  

➢ Ю* Н* Ю*, ЕГН ***; 

➢ А* Е* Ю*, ЕГН ***; 

➢ Класиране: 

1. Място – Ю* Н* Ю*, ЕГН *** – годишна арендна вноска за поземлен имот с 

идентификатор № 36194.103.81, площ 3.740 дка, в землището на село Каравелово е 

164.56 лв. /44.00 лв. х 3.740 дка/. 

 

➢ Поземлен имот с идентификатор № 36194.157.4, площ 3.107 дка, в землището на 

село Каравелово, начална тръжна цена 40.00 лв. на декар или 124.28 лв. за целият имот, 

стъпка за наддаване 10 % от началната тръжна цена на декар или 4.00 лв. на декар, срок за 

отдаване под аренда 5 /пет/ години. 

➢ Участници:  

➢ Ю* Н* Ю*, ЕГН ***; 

➢ А* Е* Ю*, ЕГН ***; 

➢ Класиране: 

1. Място - Ю* Н* Ю*, ЕГН *** – годишна арендна вноска за поземлен имот с 

идентификатор № 36194.157.4, площ 3.107 дка, в землището на село Каравелово е 

136.71 лв. /44.00 лв. х 3.107 дка/. 
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➢ Поземлен имот с идентификатор № 36194.104.87, площ 3.029 дка, в землището 

на село Каравелово, начална тръжна цена 40.00 лв. на декар или 121.16 лв. за целият 

имот, стъпка за наддаване 10 % от началната тръжна цена на декар или 4.00 лв. на декар, 

срок за отдаване под аренда 5 /пет/ години. 

➢ Участници:  

➢ Ю* Н* Ю*, ЕГН ***; 

➢ А* Е* Ю*, ЕГН ***; 

➢ П* С* Д*, ЕГН *** 

➢ Класиране: 

1. Място - Ю* Н* Ю*, ЕГН *** – годишна арендна вноска за поземлен имот с 

идентификатор № 36194.104.87, площ 3.029 дка, в землището на село Каравелово е 

327.13 лв. /108.00 лв. х 3.029 дка/. 

2. Място – П* С* Д* с ЕГН *** – годишна арендна вноска за поземлен имот с 

идентификатор № 36194.104.87, площ 3.029 дка, в землището на село Каравелово е 

315.02 лв. /104.00 лв. х 3.029 дка/. 

 

➢ Поземлен имот с идентификатор № 36194.101.7, площ 6.031 дка, в землището на 

село Каравелово, начална тръжна цена 40.00 лв. на декар или 241.24 лв. за целият имот, 

стъпка за наддаване 10 % от началната тръжна цена на декар или 4.00 лв. на декар, срок за 

отдаване под аренда 5 /пет/ години. 

➢ Участници:  

➢ „Спринт – 2008“ ЕООД, ЕИК ***; 

➢ Д* Х* А*, ЕГН ***; 

➢ Класиране: 

1. Място - „Спринт – 2008“ ЕООД, ЕИК *** – годишна арендна вноска за 

поземлен имот с идентификатор № 36194.101.7, площ 6.031 дка, в землището на село 

Каравелово е 265.36 лв. /44.00 лв. х 6.031 дка/. 

 

➢ Поземлен имот с идентификатор № 36194.107.252, площ 2.246 дка, в землището 

на село Каравелово, начална тръжна цена 40.00 лв. на декар или 89.84 лв. за целият имот, 

стъпка за наддаване 10 % от началната тръжна цена на декар или 4.00 лв. на декар, срок за 

отдаване под аренда 5 /пет/ години. 

➢ Участници:  

➢ „Спринт – 2008“ ЕООД, ЕИК ***; 

➢ Д* Х* А*, ЕГН ***; 

➢ Класиране: 

1. Място - „Спринт – 2008“ ЕООД, ЕИК *** – годишна арендна вноска за 

поземлен имот с идентификатор № 36194.107.252, площ 2.246 дка, в землището на 

село Каравелово е 98.82 лв. /44.00 лв. х 2.246 дка/. 

 

➢ Поземлен имот с идентификатор № 36194.20.4, площ 4.899 дка, в землището на 

село Каравелово, начална тръжна цена 40.00 лв. на декар или 195.96 лв. за целият имот, 

стъпка за наддаване 10 % от началната тръжна цена на декар или 4.00 лв. на декар, срок за 

отдаване под аренда 5 /пет/ години. 

➢ Участници:  

➢ „Спринт – 2008“ ЕООД, ЕИК ***; 
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➢ Д* Х* А*, ЕГН ***; 

➢ Класиране: 

1. Място - „Спринт – 2008“ ЕООД, ЕИК *** – годишна арендна вноска за 

поземлен имот с идентификатор № 36194.20.4, площ 4.899 дка, в землището на село 

Каравелово е 215.56 лв. /44.00 лв. х 4.899 дка/. 

 

➢ Поземлен имот с идентификатор № 36194.100.22, площ 6.715 дка, в землището 

на село Каравелово, начална тръжна цена 40.00 лв. на декар или 268.60 лв. за целият 

имот, стъпка за наддаване 10 % от началната тръжна цена на декар или 4.00 лв. на декар, 

срок за отдаване под аренда 5 /пет/ години. 

➢ Участници:  

➢ „Спринт – 2008“ ЕООД, ЕИК ***; 

➢ Д* Х* А*, ЕГН ***; 

➢ С* Х* С*, ЕГН ***; 

➢ А* Ю* А*, ЕГН ***; 

➢ Класиране: 

1. Място - „Спринт – 2008“ ЕООД, ЕИК *** – годишна арендна вноска за 

поземлен имот с идентификатор № 36194.100.22, площ 6.715 дка, в землището на 

село Каравелово е 295.46 лв. /44.00 лв. х 6.715 дка/. 

 

➢ Поземлен имот с идентификатор № 36194.100.1, площ 2.725 дка, в землището на 

село Каравелово, начална тръжна цена 40.00 лв. на декар или 109.00 лв. за целият имот, 

стъпка за наддаване 10 % от началната тръжна цена на декар или 4.00 лв. на декар, срок за 

отдаване под аренда 5 /пет/ години. 

➢ Участници:  

➢ „Спринт – 2008“ ЕООД, ЕИК ***; 

➢ Д* Х* А*, ЕГН ***; 

➢ С* Х* С*, ЕГН ***; 

➢ А* Ю* А*, ЕГН ***; 

➢ Класиране: 

1. Място - „Спринт – 2008“ ЕООД, ЕИК *** – годишна арендна вноска за 

поземлен имот с идентификатор № 36194.100.1, площ 2.725 дка, в землището на село 

Каравелово е 119.90 лв. /44.00 лв. х 2.725 дка/. 

 

➢ Поземлен имот с идентификатор № 36194.97.9, площ 0.816 дка, в землището на 

село Каравелово, начална тръжна цена 40.00 лв. на декар или 32.64 лв. за целият имот, 

стъпка за наддаване 10 % от началната тръжна цена на декар или 4.00 лв. на декар, срок за 

отдаване под аренда 5 /пет/ години. 

➢ Участници:  

➢ И* Д* А*, ЕГН ***; 

➢ П* С* Д*, ЕГН ***; 

➢ М* Ш* А*, ЕГН ***; 

➢ Класиране: 

1. Място - М* Ш* А*, ЕГН *** – годишна арендна вноска за поземлен имот с 

идентификатор № 36194.97.9, площ 0.816 дка, в землището на село Каравелово е 

97.92 лв. /120.00 лв. х 0.816 дка/. 
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2. Място – П* С* Д*, ЕГН ***– годишна арендна вноска за поземлен имот с 

идентификатор № 36194.97.9, площ 0.816 дка, в землището на село Каравелово е 

94.66 лв. /116.00 лв. х 0.816 дка/. 

 

➢ Поземлен имот с идентификатор № 36194.156.32, площ 0.638 дка, в землището 

на село Каравелово, начална тръжна цена 40.00 лв. на декар или 25.52 лв. за целият имот, 

стъпка за наддаване 10 % от началната тръжна цена на декар или 4.00 лв. на декар, срок за 

отдаване под аренда 5 /пет/ години. 

➢ Участници:  

➢ И* Д* А*, ЕГН ***; 

➢ П* С* Д*, ЕГН ***; 

➢ М* Ш* А*, ЕГН ***; 

➢ Класиране: 

1. Място – П* С* Д*, ЕГН *** – годишна арендна вноска за поземлен имот с 

идентификатор № 36194.156.32, площ 0.638 дка, в землището на село Каравелово е 

68.90 лв. /108.00 лв. х 0.638 дка/. 

2. Място – М* Ш* А*, ЕГН *** – годишна арендна вноска за поземлен имот с 

идентификатор № 36194.156.32, площ 0.638 дка, в землището на село Каравелово е 

66.35 лв. /104.00 лв. х 0.638 дка/. 

 

➢ Поземлен имот с идентификатор № 36194.110.306, площ 3.774 дка, в землището 

на село Каравелово, начална тръжна цена 40.00 лв. на декар или 150.96 лв. за целият 

имот, стъпка за наддаване 10 % от началната тръжна цена на декар или 4.00 лв. на декар, 

срок за отдаване под аренда 5 /пет/ години. 

➢ Участници:  

➢ И* Д* А*, ЕГН ***; 

➢ М* Ш* А*, ЕГН ***; 

➢ Класиране: 

1. Място – М* Ш* А*, ЕГН *** – годишна арендна вноска за поземлен имот с 

идентификатор № 36194.110.306, площ 3.774 дка, в землището на село Каравелово е 

166.06 лв. /44.00 лв. х 3.774 дка/. 

 

➢ Поземлен имот с идентификатор № 36194.105.190, площ 7.988 дка, в землището 

на село Каравелово, начална тръжна цена 40.00 лв. на декар или 319.52 лв. за целият 

имот, стъпка за наддаване 10 % от началната тръжна цена на декар или 4.00 лв. на декар, 

срок за отдаване под аренда 5 /пет/ години. 

➢ Участници:  

➢ Н* Н* А*, ЕГН ***; 

➢ Н* Х*А*, ЕГН ***; 

➢ Класиране: 

1. Място – Н* Н* А*, ЕГН *** – годишна арендна вноска за поземлен имот с 

идентификатор № 36194.105.190, площ 7.988 дка, в землището на село Каравелово е 

351.47 лв. /44.00 лв. х 7.988 дка/. 

 

➢ Поземлен имот с идентификатор № 36194.104.34, площ 2.402 дка, в землището 

на село Каравелово, начална тръжна цена 40.00 лв. на декар или 96.08 лв. за целият имот, 
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стъпка за наддаване 10 % от началната тръжна цена на декар или 4.00 лв. на декар, срок за 

отдаване под аренда 5 /пет/ години. 

➢ Участници:  

➢ Н* Н* А*, ЕГН ***; 

➢ Н* Х*А*, ЕГН ***; 

➢ П* С* Д*, ЕГН ***; 

➢ Класиране: 

1. Място – Н* Н* А*, ЕГН *** – годишна арендна вноска за поземлен имот с 

идентификатор № 36194.104.34, площ 2.402 дка, в землището на село Каравелово е 

374.71 лв. /156.00 лв. х 2.402 дка/. 

2. Място – П* С* Д*, ЕГН *** – годишна арендна вноска за поземлен имот с 

идентификатор № 36194.104.34, площ 2.402 дка, в землището на село Каравелово е 

365.10 лв. /152.00 лв. х 2.402 дка/. 

 

➢ Поземлен имот с идентификатор № 36194.104.35, площ 1.764 дка, в землището 

на село Каравелово, начална тръжна цена 40.00 лв. на декар или 70.56 лв. за целият имот, 

стъпка за наддаване 10 % от началната тръжна цена на декар или 4.00 лв. на декар, срок за 

отдаване под аренда 5 /пет/ години. 

➢ Участници:  

➢ Ю* Н* Ю*, ЕГН ***; 

➢ А* Е* Ю*, ЕГН ***; 

➢ П* С* Д*, ЕГН *** 

➢ Класиране: 

1. Място – Ю* Н* Ю*, ЕГН *** – годишна арендна вноска за поземлен имот с 

идентификатор № 36194.104.35, площ 1.764 дка, в землището на село Каравелово е 

218.74 лв. /124.00 лв. х 1.764 дка/. 

2. Място – П* С* Д* с ЕГН *** – годишна арендна вноска за поземлен имот с 

идентификатор № 36194.104.35, площ 1.764 дка, в землището на село Каравелово е 

211.68 лв. /120.00 лв. х 1.764 дка/. 

 

➢ Поземлен имот с идентификатор № 36194.104.36, площ 2.398 дка, в землището 

на село Каравелово, начална тръжна цена 40.00 лв. на декар или 95.92 лв. за целият имот, 

стъпка за наддаване 10 % от началната тръжна цена на декар или 4.00 лв. на декар, срок за 

отдаване под аренда 5 /пет/ години. 

➢ Участници:  

➢ Ю* Н* Ю*, ЕГН ***; 

➢ А* Е* Ю*, ЕГН ***; 

➢ П* С* Д*, ЕГН *** 

➢ Класиране: 

1. Място - Ю* Н* Ю*, ЕГН *** – годишна арендна вноска за поземлен имот с 

идентификатор № 36194.104.36, площ 2.398 дка, в землището на село Каравелово е 

297.35 лв. /124.00 лв. х 2.398 дка/. 

2. Място - П* С* Д* с ЕГН *** – годишна арендна вноска за поземлен имот с 

идентификатор № 36194.104.36, площ 2.398 дка, в землището на село Каравелово е 

287.76 лв. /120.00 лв. х 2.398 дка/. 
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➢ Поземлен имот с идентификатор № 36194.101.3, площ 3.238 дка, в землището на 

село Каравелово, начална тръжна цена 40.00 лв. на декар или 129.52 лв. за целият имот, 

стъпка за наддаване 10 % от началната тръжна цена на декар или 4.00 лв. на декар, срок за 

отдаване под аренда 5 /пет/ години. 

➢ Участници:  

➢ С* Х* С*, ЕГН *; 

➢ А* Ю* А*, ЕГН ***; 

➢ Класиране: 

1. Място – А* Ю* А*, ЕГН *** – годишна арендна вноска за поземлен имот с 

идентификатор № 36194.101.3, площ 3.238 дка, в землището на село Каравелово е 

142.47 лв. /44.00 лв. х 3.238 дка/. 

 

➢ Поземлен имот с идентификатор № 36194.104.85, площ 1.729 дка, в землището 

на село Каравелово, начална тръжна цена 40.00 лв. на декар или 69.16 лв. за целият имот, 

стъпка за наддаване 10 % от началната тръжна цена на декар или 4.00 лв. на декар, срок за 

отдаване под аренда 5 /пет/ години. 

➢ Участници:  

➢ Ю* Н* Ю*, ЕГН ***; 

➢ А* Е* Ю*, ЕГН ***; 

➢ П* С* Д*, ЕГН *** 

➢ Класиране: 

1. Място – Ю* Н* Ю*, ЕГН *** – годишна арендна вноска за поземлен имот с 

идентификатор № 36194.104.85, площ 1.729 дка, в землището на село Каравелово е 

214.40 лв. /124.00 лв. х 1.729 дка/. 

2. Място – П* С* Д* с ЕГН *** – годишна арендна вноска за поземлен имот с 

идентификатор № 36194.104.85, площ 1.729 дка, в землището на село Каравелово е 

207.48 лв. /120.00 лв. х 1.729 дка/. 

 

➢ Поземлен имот с идентификатор № 36194.105.119, площ 0.113 дка, в землището 

на село Каравелово, начална тръжна цена 40.00 лв. на декар или 4.52 лв. за целият имот, 

стъпка за наддаване 10 % от началната тръжна цена на декар или 4.00 лв. на декар, срок за 

отдаване под аренда 5 /пет/ години. 

➢ Участници:  

➢ Н* Н* А*, ЕГН ***; 

➢ Н* Х*А*, ЕГН ***; 

➢ Класиране: 

1. Място – Н* Н* А*, ЕГН *** – годишна арендна вноска за поземлен имот с 

идентификатор № 36194.105.119, площ 0.113 дка, в землището на село Каравелово е 

4.97 лв. /44.00 лв. х 0.113 дка/. 

 

➢ Поземлен имот с идентификатор № 36194.158.24, площ 1.632 дка, в землището 

на село Каравелово, начална тръжна цена 40.00 лв. на декар или 65.28 лв. за целият имот, 

стъпка за наддаване 10 % от началната тръжна цена на декар или 4.00 лв. на декар, срок за 

отдаване под аренда 5 /пет/ години. 

➢ Участници:  

➢ С* Х* С*, ЕГН *; 

➢ А* Ю* А*, ЕГН ***; 
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➢ Класиране: 

1. Място – А* Ю* А*, ЕГН *** – годишна арендна вноска за поземлен имот с 

идентификатор № 36194.158.24, площ 1.632 дка, в землището на село Каравелово е 

71.81 лв. /44.00 лв. х 1.632 дка/. 

 

➢ Поземлен имот с идентификатор № 36194.101.5, площ 2.088 дка, в землището на 

село Каравелово, начална тръжна цена 40.00 лв. на декар или 83.52 лв. за целият имот, 

стъпка за наддаване 10 % от началната тръжна цена на декар или 4.00 лв. на декар, срок за 

отдаване под аренда 5 /пет/ години. 

➢ Участници:  

➢ „Спринт – 2008“ ЕООД, ЕИК ***; 

➢ Д* Х* А*, ЕГН ***; 

➢ Класиране: 

1. Място - „Спринт – 2008“ ЕООД, ЕИК *** – годишна арендна вноска за 

поземлен имот с идентификатор № 36194.101.5, площ 2.088 дка, в землището на село 

Каравелово е 91.87 лв. /44.00 лв. х 2.088 дка/. 

 

➢ Поземлен имот с идентификатор № 63269.47.8, площ 15.520 дка, в землището на 

село Ружица, начална тръжна цена 40.00 лв. на декар или 620.80 лв. за целият имот, 

стъпка за наддаване 10 % от началната тръжна цена на декар или 4.00 лв. на декар, срок за 

отдаване под аренда 5 /пет/ години. 

➢ Участници:  

➢ И* К* Ю*, ЕГН ***; 

➢ М* А* М*, ЕГН ***; 

➢ Класиране: 

1. Място – М* А* М*, ЕГН *** – годишна арендна вноска за поземлен имот с 

идентификатор № 63269.47.8, площ 15.520 дка, в землището на село Ружица е 682.88 

лв. /44.00 лв. х 15.520 дка/. 

 

➢ Поземлен имот с идентификатор № 63269.41.18, площ 12.001 дка, в землището 

на село Ружица, начална тръжна цена 40.00 лв. на декар или 480.04 лв. за целият имот, 

стъпка за наддаване 10 % от началната тръжна цена на декар или 4.00 лв. на декар, срок за 

отдаване под аренда 5 /пет/ години. 

➢ Участници:  

➢ И* К* Ю*, ЕГН ***; 

➢ Н* Х* И*, ЕГН ***; 

➢ Е* Н* Х*, ЕГН ***; 

➢ К* С* К*, ЕГН ***; 

➢ К* Г* Я*, ЕГН ***; 

➢ М* Х* М*, ЕГН ***; 

➢ Класиране: 

1. Място – И* К* Ю*, ЕГН *** – годишна арендна вноска за поземлен имот с 

идентификатор № 63269.41.18, площ 12.001 дка, в землището на село Ружица е 528.04 

лв. /44.00 лв. х 12.001 дка/. 

 

➢ Поземлен имот с идентификатор № 63269.33.22, площ 13.086 дка, в землището 

на село Ружица, начална тръжна цена 40.00 лв. на декар или 523.44 лв. за целият имот, 
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стъпка за наддаване 10 % от началната тръжна цена на декар или 4.00 лв. на декар, срок за 

отдаване под аренда 5 /пет/ години. 

➢ Участници:  

➢ И* К* Ю*, ЕГН ***; 

➢ К* С* К*, ЕГН ***; 

➢ Класиране: 

1. Място – И* К* Ю*, ЕГН *** – годишна арендна вноска за поземлен имот с 

идентификатор № 63269.33.22, площ 13.086 дка, в землището на село Ружица е 575.78 

лв. /44.00 лв. х 13.086 дка/. 

 

➢ Поземлен имот с идентификатор № 63269.41.10, площ 9.502 дка, в землището на 

село Ружица, начална тръжна цена 40.00 лв. на декар или 380.08 лв. за целият имот, 

стъпка за наддаване 10 % от началната тръжна цена на декар или 4.00 лв. на декар, срок за 

отдаване под аренда 5 /пет/ години. 

➢ Участници:  

➢ И* К* Ю*, ЕГН ***; 

➢ К* С* К*, ЕГН ***; 

➢ К* Г* Я*, ЕГН ***; 

➢ М* Х* М*, ЕГН ***; 

➢ Класиране: 

1. Място – И* К* Ю*, ЕГН *** – годишна арендна вноска за поземлен имот с 

идентификатор № 63269.41.10, площ 9.502 дка, в землището на село Ружица е 418.09 

лв. /44.00 лв. х 9.502 дка/. 

 

➢ Поземлен имот с идентификатор № 63269.21.6, площ 87.109 дка, в землището на 

село Ружица, начална тръжна цена 50.00 лв. на декар или 4355.45 лв. за целият имот, 

стъпка за наддаване 10 % от началната тръжна цена на декар или 5.00 лв. на декар, срок за 

отдаване под аренда 5 /пет/ години. 

➢ Участници:  

➢ ЕТ „Арко – Ибрахим Хамидов”, ЕИК ***; 

➢ Н* Х* И*, ЕГН ***; 

➢ Е* Н* Х*, ЕГН ***; 

➢ М* А* М*, ЕГН *** 

➢ С* Х* С*, ЕГН ***; 

➢ Класиране: 

1. Място - ЕТ „Арко – Ибрахим Хамидов”, ЕИК *** – годишна арендна вноска 

за поземлен имот с идентификатор № 63269.21.6, площ 87.109 дка, в землището на 

село Ружица е 10 017.54 лв. /115.00 лв. х 87.109 дка/. 

2. Място – М* А* М*, ЕГН *** – годишна арендна вноска за поземлен имот с 

идентификатор № 63269.21.6, площ 87.109 дка, в землището на село Ружица е 

9 581.99 лв. /110.00 лв. х 87.109 дка/. 

3. Място – С* Х* С*, ЕГН *** – годишна арендна вноска за поземлен имот с 

идентификатор № 63269.21.6, площ 87.109 дка, в землището на село Ружица е 

9 146.45 лв. /105.00 лв. х 87.109 дка/. 

 

➢ Поземлен имот с идентификатор № 63269.40.22, площ 7.274 дка, в землището на 

село Ружица, начална тръжна цена 40.00 лв. на декар или 290.96 лв. за целият имот, 



19 

 

стъпка за наддаване 10 % от началната тръжна цена на декар или 4.00 лв. на декар, срок за 

отдаване под аренда 5 /пет/ години. 

➢ Участници:  

➢ К* Г* Я*, ЕГН ***; 

➢ М* Х* М*, ЕГН ***; 

➢ Класиране: 

1. Място – М* Х* М*, ЕГН *** – годишна арендна вноска за поземлен имот с 

идентификатор № 63269.40.22, площ 7.274 дка, в землището на село Ружица е 320.06 

лв. /44.00 лв. х 7.274 дка/. 

 

➢ Поземлен имот с идентификатор № 63269.12.2, площ 26.003 дка, в землището на 

село Ружица, начална тръжна цена 40.00 лв. на декар или 1040.12 лв. за целият имот, 

стъпка за наддаване 10 % от началната тръжна цена на декар или 4.00 лв. на декар, срок за 

отдаване под аренда 5 /пет/ години. 

➢ Участници:  

➢ ЕТ „Арко – Ибрахим Хамидов”, ЕИК ***; 

➢ К* Г* Я*, ЕГН ***; 

➢ М* Х* М*, ЕГН ***; 

➢ С* Х* С*, ЕГН ***; 

➢ Класиране: 

1. Място – С* Х* С*, ЕГН *** – годишна арендна вноска за поземлен имот с 

идентификатор № 63269.12.2, площ 26.003 дка, в землището на село Ружица е 

2 808.32 лв. /108.00 лв. х 26.003 дка/. 

2. Място - ЕТ „Арко – Ибрахим Хамидов”, ЕИК *** – годишна арендна вноска 

за поземлен имот с идентификатор № 63269.12.2, площ 26.003 дка, в землището на 

село Ружица е 2 704.31 лв. /104.00 лв. х 26.003 дка/. 

3. Място – К* Г* Я*, ЕГН *** – годишна арендна вноска за поземлен имот с 

идентификатор № 63269.12.2, площ 26.003 дка, в землището на село Ружица е 1664.19 

лв. /64.00 лв. х 26.003 дка/. 

 

➢ Поземлен имот с идентификатор № 63269.22.29, площ 21.495 дка, в землището 

на село Ружица, начална тръжна цена 40.00 лв. на декар или 859.80 лв. за целият имот, 

стъпка за наддаване 10 % от началната тръжна цена на декар или 4.00 лв. на декар, срок за 

отдаване под аренда 5 /пет/ години. 

➢ Участници:  

➢ И* К* Ю*, ЕГН***; 

➢ М* А*М*, ЕГН***; 

➢ Класиране: 

1. Място – М* А* М*, ЕГН *** – годишна арендна вноска за поземлен имот с 

идентификатор № 63269.22.29, площ 21.495 дка, в землището на село Ружица е 945.78 

лв. /44.00 лв. х 21.495 дка/. 

 

➢ Поземлен имот с идентификатор № 63269.31.3, площ 10.201 дка, в землището на 

село Ружица, начална тръжна цена 40.00 лв. на декар или 408.04 лв. за целият имот, 

стъпка за наддаване 10 % от началната тръжна цена на декар или 4.00 лв. на декар, срок за 

отдаване под аренда 5 /пет/ години. 

➢ Участници:  
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➢ Ф* М* Ш*, ЕГН ***; 

➢ Е* З* М*, ЕГН *** 

➢ Класиране: 

1. Място – Ф* М* Ш*, ЕГН *** – годишна арендна вноска за поземлен имот с 

идентификатор № 63269.31.3, площ 10.201 дка, в землището на село Ружица е 448.84 

лв. /44.00 лв. х 10.201 дка/. 

 

➢ Поземлен имот с идентификатор № 63269.36.14, площ 13.022 дка, в землището 

на село Ружица, начална тръжна цена 40.00 лв. на декар или 520.88 лв. за целият имот, 

стъпка за наддаване 10 % от началната тръжна цена на декар или 4.00 лв. на декар, срок за 

отдаване под аренда 5 /пет/ години. 

➢ Участници:  

➢ М* А* М* ЕГН ***; 

➢ Н* Х* И*, ЕГН ***; 

➢ Е* Н* Х*, ЕГН ***; 

➢ К* Г* Я*, ЕГН ***; 

➢ М* Х* М*, ЕГН ***; 

➢ Класиране: 

1. Място – М* А* М*, ЕГН *** – годишна арендна вноска за поземлен имот с 

идентификатор № 63269.36.14, площ 13.022 дка, в землището на село Ружица е 572.97 

лв. /44.00 лв. х 13.022 дка/. 

 

➢ Поземлен имот с идентификатор № 63269.48.10, площ 3.293 дка, в землището на 

село Ружица, начална тръжна цена 40.00 лв. на декар или 131.72 лв. за целият имот, 

стъпка за наддаване 10 % от началната тръжна цена на декар или 4.00 лв. на декар, срок за 

отдаване под аренда 5 /пет/ години. 

➢ Участници:  

➢ Ф* М* Ш*, ЕГН ***; 

➢ Е* З* М*, ЕГН *** 

➢ Класиране: 

1. Място – Ф* М* Ш*, ЕГН *** – годишна арендна вноска за поземлен имот с 

идентификатор № 63269.48.10, площ 3.293 дка, в землището на село Ружица е 144.89 

лв. /44.00 лв. х 3.293 дка/. 

 

➢ Поземлен имот с идентификатор № 63269.48.8, площ 9.308 дка, в землището на 

село Ружица, начална тръжна цена 40.00 лв. на декар или 372.32 лв. за целият имот, 

стъпка за наддаване 10 % от началната тръжна цена на декар или 4.00 лв. на декар, срок за 

отдаване под аренда 5 /пет/ години. 

➢ Участници:  

➢ М* А* М* ЕГН ***; 

➢ К* Г* Я*, ЕГН ***; 

➢ М* Х* М*, ЕГН ***; 

➢ Класиране: 

1. Място – К* Г* Я*, ЕГН *** – годишна арендна вноска за поземлен имот с 

идентификатор № 63269.48.8, площ 9.308 дка, в землището на село Ружица е 409.55 

лв. /44.00 лв. х 9.308 дка/. 
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➢ Поземлен имот с идентификатор № 63269.46.29, площ 0.979 дка, в землището на 

село Ружица, начална тръжна цена 40.00 лв. на декар или 39.16 лв. за целият имот, стъпка 

за наддаване 10 % от началната тръжна цена на декар или 4.00 лв. на декар, срок за 

отдаване под аренда 5 /пет/ години. 

➢ Участници:  

➢ К* Г* Я*, ЕГН ***; 

➢ М* Х* М*, ЕГН ***; 

➢ Класиране: 

1. Място – К* Г* Я*, ЕГН *** – годишна арендна вноска за поземлен имот с 

идентификатор № 63269.46.29, площ 0.979 дка, в землището на село Ружица е 43.08 

лв. /44.00 лв. х 0.979 дка/. 

 

➢ Поземлен имот с идентификатор № 63269.46.32, площ 0.823 дка, в землището на 

село Ружица, начална тръжна цена 40.00 лв. на декар или 32.92 лв. за целият имот, стъпка 

за наддаване 10 % от началната тръжна цена на декар или 4.00 лв. на декар, срок за 

отдаване под аренда 5 /пет/ години. 

➢ Участници:  

➢ К* Г* Я*, ЕГН ***; 

➢ М* Х* М*, ЕГН ***; 

➢ Класиране: 

1. Място – К* Г* Я*, ЕГН *** – годишна арендна вноска за поземлен имот с 

идентификатор № 63269.46.32, площ 0.823 дка, в землището на село Ружица е 36.21 

лв. /44.00 лв. х 0.823 дка/. 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

1. А* Ю* А*, ЕГН ***, адрес: ***, община ***, област ***, ул. „***“ № *** за 

спечелил търга участник за отдаване под аренда за срок от 5 /пет/ стопански години, 

считано от стопанската 2021 – 2022 г. на 7 /седем/ имота, при обща годишна арендна 

вноска от 700.66 лв. /седемстотин лева и 66 ст./, както следва: 

− Поземлен имот с идентификатор № 36194.109.304, площ 0.953 дка, в 

землището на село Каравелово, при годишна арендна цена от 41.93 лв. /44.00 лв. х 

0.953 дка/. 

− Поземлен имот с идентификатор № 36194.109.305, площ 0.295 дка, в 

землището на село Каравелово, при годишна арендна цена от 12.98 лв. /44.00 лв. х 

0.295 дка/. 

− Поземлен имот с идентификатор № 36194.109.327, площ 1.649 дка, в 

землището на село Каравелово, при годишна арендна цена от 72.56 лв. /44.00 лв. х 

1.649 дка/. 

− Поземлен имот с идентификатор № 36194.109.328, площ 3.804 дка, в 

землището на село Каравелово, при годишна арендна цена от 167.38 лв. /44.00 лв. х 

3.804 дка/. 

− Поземлен имот с идентификатор № 36194.109.330, площ 4.353 дка, в 

землището на село Каравелово, при годишна арендна цена от 191.53 лв. /44.00 лв. х 

4.353 дка/. 

− Поземлен имот с идентификатор № 36194.101.3, площ 3.238 дка, в землището 

на село Каравелово, при годишна арендна цена от 142.47 лв. /44.00 лв. х 3.238 дка/. 
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− Поземлен имот с идентификатор № 36194.158.24, площ 1.632 дка, в 

землището на село Каравелово, при годишна арендна цена от 71.81 лв. /44.00 лв. х 

1.632 дка/. 

2. А* Ф* М*, ЕГН ***, адрес: ***, община ***, област ***, ул. „***“ № *** за 

спечелил търга участник за отдаване под аренда за срок от 5 /пет/ стопански години, 

считано от стопанската 2021 – 2022 г. на 5 /пет/ имота, при обща годишна арендна 

вноска от 751.70 лв. /седемстотин петдесет и един лева и 70 ст./, както следва: 

− Поземлен имот с идентификатор № 56071.18.442, площ 4.979 дка, в 

землището на село Пет могили, при годишна арендна цена от 378.40 лв. /76.00 лв. х 

4.979 дка/. 

− Поземлен имот с идентификатор № 56071.18.519, площ 0.606 дка, в 

землището на село Пет могили, при годишна арендна цена от 26.66 лв. /44.00 лв. х 

0.606 дка/. 

− Поземлен имот с идентификатор № 56071.18.525, площ 2.540 дка, в 

землището на село Пет могили, при годишна арендна цена от 111.76 лв. /44.00 лв. х 

2.540 дка/. 

− Поземлен имот с идентификатор № 56071.18.521, площ 1.339 дка, в 

землището на село Пет могили, при годишна арендна цена от 58.92 лв. /44.00 лв. х 

1.339 дка/. 

− Поземлен имот с идентификатор № 56071.18.537, площ 3.999 дка, в 

землището на село Пет могили, при годишна арендна цена от 175.96 лв. /44.00 лв. х 

3.999 дка/. 

3. „„Деско Комерс - Славов“ ЕООД, ЕИК *** с управител В* Г* И* със седалище и 

адрес на управление: ***, община ***, област ***, ул. „***” № 1, действаща чрез 

пълномощника си Д* И* Х* за спечелил търга участник за отдаване под аренда за срок от 

5 /пет/ стопански години, считано от стопанската 2021 – 2022 г. на 3 /три/ имота, при 

обща годишна арендна вноска от 2164.65 лв. /две хиляди сто шестдесет и четири 

лева и 65 ст./, както следва: 

− Поземлен имот с идентификатор № 56071.18.116, площ 12.643 дка, в 

землището на село Пет могили, при годишна арендна цена от 1011.44 лв. /80.00 лв. х 

12.643 дка/. 

− Поземлен имот с идентификатор № 56071.18.73, площ 8.919 дка, в землището 

на село Пет могили, при годишна арендна цена от 642.17 лв. /72.00 лв. х 8.919 дка/. 

− Поземлен имот с идентификатор № 56071.18.416, площ 6.388 дка, в 

землището на село Пет могили, при годишна арендна цена от 511.04 лв. /80.00 лв. х 

6.388 дка/. 

4. ЕТ „Арко – Ибрахим Хамидов”, ЕИК ***, управител И* М* Х*, седалище и 

адрес на управление: ***, община ***, област ***, ул. „***” № *** за спечелил търга 

участник за отдаване под аренда за срок от 5 /пет/ стопански години, считано от 

стопанската 2021 – 2022 г. на 1 /един/ имот, при обща годишна арендна вноска от 

10 017.54 лв. /десет хиляди и седемнадесет лева и 54 ст./, както следва: 

− Поземлен имот с идентификатор № 63269.21.6, площ 87.109 дка, в землището 

на село Ружица, при годишна арендна цена от 10 017.54 лв. /115.00 лв. х 87.109 дка/. 

5. И* К* Ю*, ЕГН ***, адрес: ***, община ***, област ***, ул. „***“ №*** за 

спечелил търга участник за отдаване под аренда за срок от 5 /пет/ стопански години, 

считано от стопанската 2021 – 2022 г. на 3 /три/ имота, при обща годишна арендна 

вноска от 1521.92 лв. /хиляда петстотин двадесет и един лева и 92 ст./, както следва: 
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− Поземлен имот с идентификатор № 63269.41.18, площ 12.001 дка, в 

землището на село Ружица, при годишна арендна цена от 528.04 лв. /44.00 лв. х 

12.001 дка/. 

− Поземлен имот с идентификатор № 63269.33.22, площ 13.086 дка, в 

землището на село Ружица, при годишна арендна цена от 575.78 лв. /44.00 лв. х 

13.086 дка/. 

− Поземлен имот с идентификатор № 63269.41.10, площ 9.502 дка, в землището 

на село Ружица, при годишна арендна цена от 418.09 лв. /44.00 лв. х 9.502 дка/. 

6. К* Г* Я*, ЕГН ***, адрес: ***, община ***, област ***, ул. „***“ № *** за 

спечелил търга участник за отдаване под аренда за срок от 5 /пет/ стопански години, 

считано от стопанската 2021 – 2022 г. на 3 /три/ имота, при обща годишна арендна 

вноска от 488.84 лв. /четиристотин осемдесет и осем лева и 84 ст./, както следва: 

− Поземлен имот с идентификатор № 63269.46.29, площ 0.979 дка, в землището 

на село Ружица, при годишна арендна цена от 43.08 лв. /44.00 лв. х 0.979 дка/. 

− Поземлен имот с идентификатор № 63269.46.32, площ 0.823 дка, в землището 

на село Ружица, при годишна арендна цена от 36.21 лв. /44.00 лв. х 0.823 дка/. 

− Поземлен имот с идентификатор № 63269.48.8, площ 9.308 дка, в землището 

на село Ружица, при годишна арендна цена от 409.55 лв. /44.00 лв. х 9.308 дка/. 

7. М* Ш* А*, ЕГН ***, адрес: ***, община ***, област ***, ул. „***“ № *** за 

спечелил търга участник за отдаване под аренда за срок от 5 /пет/ стопански години, 

считано от стопанската 2021 – 2022 г. на 2 /два/ имота, при обща годишна арендна 

вноска от 263.98 лв. /двеста шестдесет и три лева и 98 ст./, както следва: 

− Поземлен имот с идентификатор № 36194.110.306, площ 3.774 дка, в 

землището на село Каравелово, при годишна арендна цена от 166.06 лв. /44.00 лв. х 

3.774 дка/. 

− Поземлен имот с идентификатор № 36194.97.9, площ 0.816 дка, в землището 

на село Каравелово, при годишна арендна цена от 97.92 лв. /120.00 лв. х 0.816 дка/. 

8. М* А* М*, ЕГН ***, адрес: ***, община ***, област ***, ул. „***“ №***, 

действащ чрез пълномощник Н* М* А* за спечелил търга участник за отдаване под 

аренда за срок от 5 /пет/ стопански години, считано от стопанската 2021 – 2022 г. на 3 

/три/ имота, при обща годишна арендна вноска от 2201.63 лв. /две хиляди двеста и 

един лева и 63 ст./, както следва: 

− Поземлен имот с идентификатор № 63269.47.8, площ 15.520 дка, в землището 

на село Ружица, при годишна арендна цена от 682.88 лв. /44.00 лв. х 15.520 дка/. 

− Поземлен имот с идентификатор № 63269.22.29, площ 21.495 дка, в 

землището на село Ружица, при годишна арендна цена от 945.78 лв. /44.00 лв. х 

21.495 дка/. 

− Поземлен имот с идентификатор № 63269.36.14, площ 13.022 дка, в 

землището на село Ружица, при годишна арендна цена от 572.97 лв. /44.00 лв. х 

13.022 дка/. 

9. М* Х* М*, ЕГН ***, адрес: ***, община ***, област ***, ул. „***“ № *** за 

спечелил търга участник за отдаване под аренда за срок от 5 /пет/ стопански години, 

считано от стопанската 2021 – 2022 г. на 1 /един/ имот, при обща годишна арендна 

вноска от 320.06 лв. /триста и двадесет лева и 06 ст./, както следва: 

− Поземлен имот с идентификатор № 63269.40.22, площ 7.274 дка, в землището 

на село Ружица, при годишна арендна цена от 320.06 лв. /44.00 лв. х 7.274 дка/. 
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10. Н* Б* А*, ЕГН ***, адрес ***, община ***, област ***, ул. „***“ № ** за 

спечелил търга участник за отдаване под аренда за срок от 5 /пет/ стопански години, 

считано от стопанската 2021 – 2022 г. на 5 /пет/ имота, при обща годишна арендна 

вноска от 1232.37 лв. /хиляда двеста тридесет и два лева и 37 ст./, както следва: 

− Поземлен имот с идентификатор № 56071.18.38, площ 5.028 дка, в землището 

на село Пет могили, при годишна арендна цена от 382.13 лв. /76.00 лв. х 5.028 дка/. 

− Поземлен имот с идентификатор № 56071.18.501, площ 0.541 дка, в 

землището на село Пет могили, при годишна арендна цена от 23.80 лв. /44.00 лв. х 

0.541 дка/. 

− Поземлен имот с идентификатор № 56071.18.500, площ 0.370 дка, в 

землището на село Пет могили, при годишна арендна цена от 16.28 лв. /44.00 лв. х 

0.370 дка/. 

− Поземлен имот с идентификатор № 56071.18.23, площ 1.489 дка, в землището 

на село Пет могили, при годишна арендна цена от 65.52 лв. /44.00 лв. х 1.489 дка/. 

− Поземлен имот с идентификатор № 56071.18.488, площ 9.308 дка, в 

землището на село Пет могили, при годишна арендна цена от 744.64 лв. /80.00 лв. х 

9.308 дка/. 

11. Н* Н* А*, ЕГН ***, адрес: ***, община ***, област ***, ул. „***“ № * за 

спечелил търга участник за отдаване под аренда за срок от 5 /пет/ стопански години, 

считано от стопанската 2021 – 2022 г. на 3 /три/ имота, при обща годишна арендна 

вноска от 731.15 лв. /седемстотин тридесет и един лева и 15 ст./, както следва: 

− Поземлен имот с идентификатор № 36194.105.190, площ 7.988 дка, в 

землището на село Каравелово, при годишна арендна цена от 351.47 лв. /44.00 лв. х 

7.988 дка/. 

− Поземлен имот с идентификатор № 36194.105.119, площ 0.113 дка, в 

землището на село Каравелово, при годишна арендна цена от 4.97 лв. /44.00 лв. х 

0.113 дка/. 

− Поземлен имот с идентификатор № 36194.104.34, площ 2.402 дка, в 

землището на село Каравелово, при годишна арендна цена от 374.71 лв. /156.00 лв. х 

2.402 дка/. 

12. П* С* Д*, ЕГН **, със адрес: ***, община ***, област ***, ул. „***“ № *** за 

спечелил търга участник за отдаване под аренда за срок от 5 /пет/ стопански години, 

считано от стопанската 2021 – 2022 г. на 1 /един/ имот, при обща годишна арендна 

вноска от 68.90 лв. /шестдесет и осем лева и 90 ст./, както следва: 

− Поземлен имот с идентификатор № 36194.156.32, площ 0.638 дка, в 

землището на село Каравелово, при годишна арендна цена от 68.90 лв. /108.00 лв. х 

0.638 дка/. 

13. С* Х* С*, ЕГН ***, адрес: ***, община ***, област *** за спечелил търга 

участник за отдаване под аренда за срок от 5 /пет/ стопански години, считано от 

стопанската 2021 – 2022 г. на 1 /един/ имот, при обща годишна арендна вноска от 

2808.32 лв. /две хиляди осемстотин и осем лева и 32 ст./, както следва: 

− Поземлен имот с идентификатор № 63269.12.2, площ 26.003 дка, в землището 

на село Ружица, при годишна арендна цена от 2 808.32 лв. /108.00 лв. х 26.003 дка/. 

14. „Спринт – 2008“ ЕООД, ЕИК ***, адрес на управление: ***, ул. „***“ № ***, 

представлявано от Б* Х* А* за спечелил търга участник за отдаване под аренда за срок от 

5 /пет/ стопански години, считано от стопанската 2021 – 2022 г. на 8 /осем/ имота, при 
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обща годишна арендна вноска от 3995.14 лв. /три хиляди деветстотин деветдесет и 

пет лева и 14 ст./, както следва: 

− Поземлен имот с идентификатор № 36194.100.22, площ 6.715 дка, в 

землището на село Каравелово, при годишна арендна цена от 295.46 лв. /44.00 лв. х 

6.715 дка/. 

− Поземлен имот с идентификатор № 56071.48.216, площ 28.016 дка, в 

землището на село Пет могили, при годишна арендна цена от 2577.47 лв. /92.00 лв. х 

28.016 дка/. 

− Поземлен имот с идентификатор № 36194.107.227, площ 7.516 дка, в 

землището на село Каравелово, при годишна арендна цена от 330.70 лв. /44.00 лв. х 

7.516 дка/. 

− Поземлен имот с идентификатор № 36194.101.7, площ 6.031 дка, в землището 

на село Каравелово, при годишна арендна цена от 265.36 лв. /44.00 лв. х 6.031 дка/. 

− Поземлен имот с идентификатор № 36194.107.252, площ 2.246 дка, в 

землището на село Каравелово е 98.82 лв. /44.00 лв. х 2.246 дка/. 

− Поземлен имот с идентификатор № 36194.20.4, площ 4.899 дка, в землището 

на село Каравелово, при годишна арендна цена от 215.56 лв. /44.00 лв. х 4.899 дка/. 

− Поземлен имот с идентификатор № 36194.100.1, площ 2.725 дка, в землището 

на село Каравелово, при годишна арендна цена от 119.90 лв. /44.00 лв. х 2.725 дка/. 

− Поземлен имот с идентификатор № 36194.101.5, площ 2.088 дка, в землището 

на село Каравелово, при годишна арендна цена от 91.87 лв. /44.00 лв. х 2.088 дка/. 

15. С* Х* И*, ЕГН ***, адрес ***, община ***, област ***, ул. „***“ № *** за 

спечелил търга участник за отдаване под аренда за срок от 5 /пет/ стопански години, 

считано от стопанската 2021 – 2022 г. на 6 /шест/ имота, при обща годишна арендна 

вноска от 1666.80 лв. /хиляда шестстотин шестдесет и шест лева и 80 ст./, както 

следва: 

− Поземлен имот с идентификатор № 56071.18.344, площ 6.621 дка, в 

землището на село Пет могили, при годишна арендна цена от 556.16 лв. /84.00 лв. х 

6.621 дка/. 

− Поземлен имот с идентификатор № 56071.18.42, площ 1.969 дка, в землището 

на село Пет могили, при годишна арендна цена от 86.64 лв. /44.00 лв. х 1.969 дка/. 

− Поземлен имот с идентификатор № 56071.18.440, площ 5.109 дка, в 

землището на село Пет могили, при годишна арендна цена от 367.85 лв. /72.00 лв. х 

5.109 дка/. 

− Поземлен имот с идентификатор № 56071.18.514, площ 2.722 дка, в 

землището на село Пет могили, при годишна арендна цена от 119.77 лв. /44.00 лв. х 

2.722 дка/. 

− Поземлен имот с идентификатор № 56071.40.23, площ 2.801 дка, в землището 

на село Пет могили е 123.24 лв. /44.00 лв. х 2.801 дка/. 

− Поземлен имот с идентификатор № 56071.18.233, площ 5.738 дка, в 

землището на село Пет могили, при годишна арендна цена от 413.14 лв. /72.00 лв. х 

5.738 дка/. 

16. Ф* М* Ш*, ЕГН ***, адрес: ***, община ***, област ***, ул. „***“ № *** за 

спечелил търга участник за отдаване под аренда за срок от 5 /пет/ стопански години, 

считано от стопанската 2021 – 2022 г. на 2 /два/ имота, при обща годишна арендна 

вноска от 593.74 лв. /петстотин деветдесет и три лева и 74 ст./, както следва: 
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− Поземлен имот с идентификатор № 63269.31.3, площ 10.201 дка, в землището 

на село Ружица, при годишна арендна цена от 448.84 лв. /44.00 лв. х 10.201 дка/. 

− Поземлен имот с идентификатор № 63269.48.10, площ 3.293 дка, в землището 

на село Ружица, при годишна арендна цена от 144.89 лв. /44.00 лв. х 3.293 дка/. 

17. Х* С* И*, ЕГН ***, адрес: ***, община ***, област ***, ул. „***“ № ** за 

спечелил търга участник за отдаване под аренда за срок от 5 /пет/ стопански години, 

считано от стопанската 2021 – 2022 г. на 1 /един/ имот, при обща годишна арендна 

вноска от 827.72 лв. /осемстотин двадесет и седем лева и 72 ст./, както следва: 

− Поземлен имот с идентификатор № 56071.18.487, площ 10.891 дка, в 

землището на село Пет могили, при годишна арендна цена от 827.72 лв. /76.00 лв. х 

10.891 дка/. 

18. Ю* Н* Ю*, ЕГН ***, адрес: ***, община ***, област ***, ул. „***“ № *** за 

спечелил търга участник за отдаване под аренда за срок от 5 /пет/ стопански години, 

считано от стопанската 2021 – 2022 г. на 6 /шест/ имота, при обща годишна арендна 

вноска от 1358.89 лв. /хиляда триста петдесет и осем лева и 89 ст./, както следва: 

− Поземлен имот с идентификатор № 36194.104.35, площ 1.764 дка, в 

землището на село Каравелово, при годишна арендна цена от 218.74 лв. /124.00 лв. х 

1.764 дка/. 

− Поземлен имот с идентификатор № 36194.104.36, площ 2.398 дка, в 

землището на село Каравелово, при годишна арендна цена от 297.35 лв. /124.00 лв. х 

2.398 дка/. 

− Поземлен имот с идентификатор № 36194.104.85, площ 1.729 дка, в 

землището на село Каравелово, при годишна арендна цена от 214.40 лв. /124.00 лв. х 

1.729 дка/. 

− Поземлен имот с идентификатор № 36194.103.81, площ 3.740 дка, в 

землището на село Каравелово, при годишна арендна цена от 164.56 лв. /44.00 лв. х 

3.740 дка/. 

− Поземлен имот с идентификатор № 36194.157.4, площ 3.107 дка, в землището 

на село Каравелово, при годишна арендна цена от 136.71 лв. /44.00 лв. х 3.107 дка/. 

− Поземлен имот с идентификатор № 36194.104.87, площ 3.029 дка, в 

землището на село Каравелово, при годишна арендна цена от 327.13 лв. /108.00 лв. х 

3.029 дка/. 

 

1. Депозитът на спечелилите търга да се задържи като гаранция до сключване на 

договор за аренда и да се прихване от арендната вноска при сключването на съответния 

договор за първата стопанска година. 

2. Участниците в търга да се уведомят за настоящата заповед. 

3. След като заповедта за обявяване на спечелилия търга влезе в сила участникът 

класиран на първо място се уведомява по реда на АПК. В седемдневен срок от 

уведомяването класираният на първо място участник следва да внесе разликата след 

приспадане на депозита от арендната вноска за първата стопанска година по банков път 

по следната банкова сметка: 

IBAN: BG 42 DEMI 9240 8400 0386 85 

BIC: DEMIBGSF 

Вид плащане – 444200  

Търговска банка „Д“ АД, ФЦ – Шумен, ИРМ – Никола Козлево 
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4. При неизпълнение в срок на задължението по предходната точка /3/, се счита че 

участникът, класиран на първо място, се отказва от сключването на договор. В тези 

случаи по предложение на комисията Кмета на общината може да покани за сключване на 

договор следващите участници, съобразно класирането им. При отказ от сключване на 

договор в седемдневен срок от поканата, поканеният участник губи внесеният депозит за 

участие. 

5. При не плащане на цената в определения срок лицето губи правото за сключване 

на сделка по предмета на търга, внесения депозит и правото да участва в следващия търг 

за тези имоти. 

Внесените депозити на не явилите се и некласирани участници се освобождават в 

срок от три работни дни след изтичане на срока за обжалване на заповедта. 

Вписването на договора в Службата по вписванията се извършва от лицето, 

сключило договор с община Никола Козлево, за негова сметка. 

Заповедта може да се обжалва пред Административен съд - Шумен в 14-дневен 

срок от датата на уведомлението по реда на АПК.   

Настоящата заповед да се доведе до знанието на длъжностните лица от общинска 

администрация за изпълнение, както и да се обяви на информационното табло и на 

интернет страницата на Община Никола Козлево.  

 

Феим Насъф: _____П_____  

ЗА Кмет на община Никола Козлево 

Съгласно Заповед № РД – 395/13.10.2016 г. 

 

ИИ/СА 


