ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН
пл. “23 – ти Септември” № 5 тел: 05328/20-22, e – mail : obankozlevo@mail.bg

ЗАПОВЕД
№ РД-260 от 31.07.2017 г.
На 31.07.2017 г. в с. Никола Козлево, в изпълнение на Заповед
№ 233/10.07.2017 г. на Кмета на Община Никола Козлево, е проведен
публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на останали
свободни пасища и мери от общински поземлен фонд за стопанската 20172018 г.
За участие в търга се явиха следните кандидати:
1. „Агролес“ ЕООД, с ЕИК 127567015 с адрес на управление с. Красен
дол, Община Никола Козлево, област Шумен, ул. Георги Димитров“ 30, с
управител Юлий Панчев Юлиев.
2. Хасан Садула Ибрям, с ЕГН 6605018807, с адрес с. Пет могили,
Община Никола Козлево, област Шумен, ул. „Дружба „ 9.
3. Айдън Саит Ахмед, с ЕГН 7203318720, с адрес с. Църквица, община
Никола Козлево, област Шумен, ул. „Вела Пискова“ 7.
4. Кязим Ахмед Али, с ЕГН 6903088745, с адрес с. Вълнари, община
Никола Козлево, област Шумен, ул. „Георги Димитров“ 19.
Комисията, назначена
със заповед № 259/31.07.2017г. 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 кандидати, заявили
желание за участие в търга, провела е търга и е съставила протокол
съобразно чл.70, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.
След като се запознах с протокол № 12 на комисията от 31.07.2017 г.
и документацията за участие в търга, считам, че съображенията на
комисията са правилни и законосъобразни.
Поради гореизложеното и на основание чл.75, ал.1 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

ОБЯВЯВАМ:
1. „Агролес“ ЕООД, с ЕИК 127567015 с адрес на управление с.
Красен дол, Община Никола Козлево, област Шумен, ул. Георги
Димитров“ 30, с управител Юлий Панчев Юлиев за спечелил търга
участник за отдаване под наем на 8 /осем/ имота с № 000028, с площ
53.072 дка и № 000202, с площ 118.210 дка, в землището на с. Цани
Гинчево, имот с № 000092, с площ 17.425 дка, имот с № 000073, с площ
91.057 дка, имот с № 000110, с площ 106.790 дка, имот с № 000115, с площ
105.968 дка, имот с № 000201, с площ 17.069 дка, в землището на с.
Векилски и имот с № 000252, с площ 336.505 дка, в землището на с.
Хърсово, община Никола Козлево, при наемна цена от 10590.39 лв.
(десет хиляди петстотин и деветдесет лева и 39 ст.).
2. Хасан Садула Ибрям, с ЕГН 6605018807, с адрес с. Пет могили,
Община Никола Козлево, област Шумен, ул. „Дружба „ 9, за спечелил
търга участник за отдаване под наем на 5 /пет/ имота с № 000124, с площ
58.104 дка, имот с № 000063, с площ 54.861 дка, имот с № 000069, с площ
12.464 дка, имот с № 000119, с площ 28.193 дка, в землището на с.
Векилски и имот с № 055014, с площ 63.003 дка, в землището на с. Пет
могили, община Никола Козлево, при наемна цена от 2680.12 лв. (две
хиляди шестстотин и осемдесет лева и 12 ст.).
3. Айдън Саит Ахмед, с ЕГН 7203318720, с адрес с. Църквица,
община Никола Козлево, област Шумен, ул. „Вела Пискова“ 7, за спечелил
търга участник за отдаване под наем на 5 /пет/ имота с № 000029, с площ
87.146 дка, имот с № 000152, с площ 123.095 дка, имот с № 000087, с площ
38.822 дка, имот с № 000165, с площ 18.707 дка и имот с № 000178, с площ
31.508 дка, в землището на с. Цани Гинчево, община Никола Козлево, при
наемна цена от 4897.63 лв. (четири хиляди осемстотин деветдесет и
седем лева и 63 ст.).
4. Кязим Ахмед Али, с ЕГН 6903088745, с адрес с. Вълнари, община
Никола Козлево, област Шумен, ул. „Георги Димитров“ 19, за спечелил
търга участник за отдаване под наем на 2 /два/ имота с № 000281, с площ
61.049 дка и имот с № 000268, с площ 83.103 дка, в землището на с.
Вълнари, община Никола Козлево, при наемна цена от 1744.24 лв.
(хиляда седемстотин четиридесет и четири лева и 24 ст.).

Депозитът на спечелилия от търга да се задържи като гаранция за
сключване на договор за наем и да се прихване от наемната цена на
имотите при сключването на съответния договор.
Участниците в търга да се уведомят за настоящата заповед.
Лицата спечелили търга, в 14- дневен срок, от влизане в сила на
настоящата заповед, да сключи договор за наем, като предварително
заплати предложената тръжна цена в касата на Информационен център в
Общината или по банков път по следната банкова сметка:
IBAN-BG42DEMI92408400038685
BIC-DEMIBGSF
Заповедта може да се обжалва пред Административен съд-Шумен
в 14-дневен срок от датата на уведомлението.
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.
Ешреф Реджеб______П_______
Кмет на община Никола Козлево

