
 

 

 

 

ЗАПОВЕД 
№РД-79/18.02.2016г. 

 
 

       На  основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 83 от Наредбата  за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество и въз основа на Протокол №04 на 

комисията от 17.02.2016г. , назначена със заповед №РД-36/13.01.2016 г. за провеждане 

на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общинска земя от 

общинския поземлен фонд за срок от 1/една/ стопанска 2015-2016 година: 
 

ОБЯВЯВАМ: 

 
Следното класиране на кандидатите: 

 

 

1. ЕТ „ИСМ 91-Иса Сали“ – печели следните имоти: 

землището на с.Векилски 

№012040, №018108, №018109, №018110, №018111, №018112, №018113, 

№018114, №018115, №018120, №018129, №018131, №018132; 

Наемна цена – 3048.67 лв. 

 

2. Айхан Фераим Юдаим – печели следните имоти: 

      в землището на с.Вълнари 

№007006, №007013, №007022, №007044, №007030; 

Наемна цена-2643,48 лв. 

 

3. Юсуф Реджеб Юсуф – печели имот с номер: 

№015012  в землището на с.Вълнари 

Наемна цена- 141.42 лв. 

 

4. „Агротех Импекс“ АД-печели следните имоти: 

 в землището на с.Вълнари 

№051003, №066012, №068003; 

            Наемна цена- 1481.70 лв. 

 

5. ЕТ„Сисфрукт-Сали Сали“ – печели следните имоти: 

  в землището на с.Каравелово 

 №001003, №026004, №051001, №101007, №101008, №101009, 

 Наемна цена- 3509.77 лв. 
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6. Мехмед Шериф Амид – печели следните имоти: 

  в землището на с.Каравелово 

 №100001, №158023, №158024; 

             Наемна цена-239.45 лв. 

 

7. Айлин Юсеин Али – печели следните имоти: 

   в землището на с.Каравелово 

 №010020, №104035; 

 Наемна цена-192.15 лв. 

 

8. Юксел Небахатин Юсмен-печели следните имоти: 

  в землището на с.Каравелово 

 №103081, №104036; 

 Наемна цена-270.07лв. 

 

9. Осман Небахтин Юсмен  печели следните имота: 

   в землището на с.Каравелово 

   №104085, 104087; 

   Наемна цена-209.36 лв. 

 

10. Аптула Сабитов Аптулов печели имот  с номер: 

      №051001 в землището на с.Каравелово 

Наемна  цена-2400 лв. 

 

11. Митхат Ахмед Садула печели имот  с номер: 

      №100022 в землището на с.Каравелово 

Наемна  цена-295.46 лв. 

 

12. Хикмет Сюлейман Хасан  печели имот  с номер: 

      №104054 в землището на с.Каравелово 

Наемна  цена-72.69 лв. 

 

13.  Зинети Ахмед Бейтула печели имот  с номер: 

      №158001 в землището на с.Каравелово 

Наемна  цена-57.60 лв. 

 

14.  Милен Кирилов Димитров печели следните имоти: 

 в землището на с.Крива река 

             №010020, №015004, №015005, №042018, №044026 

            Наемна цена-1754.85 лв. 

 

15.  Мехмед Хамид Сали  печели следните имоти: 

 в землището на с.Крива река  

             №010171, №010172, №010237, №010238, №010239, №052020; 

             Наемна цена-427.86 лв. 

 

 

 

 

 



16.  „Агротех Импекс“ АД печели следните имоти: 

 в землището на с.Никола Козлево 

            №011317, №017007, №018001, №031008, №033056, №041006; 

            Наемна цена-3036.96 лв. 

 

17. ЕТ „Деско Комерс-Кирил Славов“  печели следните имоти: 

 в землището на с.Пет могили 

 №059004, №059029; 

            Наемна цена-347.56 лв. 

 

18.  Иклиме Бейтула Шабанова  печели следните имоти: 

  в землището на с.Ружица 

            №012004, №012005; 

            Наемна цена-10438.55 лв. 

  

19.  ЕТ „Мисфрукт-Макбуля Феим“ печели имот с номер: 

 в землището на с.Ружица  

           №016052 

           Наемна цена-4406.29 лв. 

 

20. ЕТ „Мисфрукт-Макбуля Феим“ печели имот с номер: 

 в землището на с.Хърсово 

            №015001 

            Наемна цена-8598.13 лв 
 

21. Иклиме Бейтула Шабанова  печели следните имоти: 

  в землището на с.Хърсово 

             №110006, №115001, №115118, №115120, №117024, №117025; 

             Наемна цена-971.30 лв. 

 

22. „Агротех Импекс“ АД печели следните имоти: 

   в землището на с.Цани Гинчево  

 №016001, №017011, №027016, №022001, №043022, №043029; 

 Наемна цена-14927.60 лв.   

 

23. Иклиме Бейтула Шабанова  печели следните имоти: 

  в землището на с.Църквица 

             №011088, №012030, №012046, №013020, №013030, №013035,       

             №015060, №023032; 

             Наемна цена-3730.81 лв. 

 

24.  ЕТ „Арко-Ибрахим Хамидов“ печели следните имоти: 

 в землището на с.Църквица 

 №017030, №021005 

 Наемна цена-6226.88 лв. 

 

25.  ЕТ „Сисфрукт-Сали Сали“ печели имот с номер: 

  в землището на с.Църквица 

  №014001 

  Наемна цена-4210.71 лв. 



 

26.  ЕТ „Захари Борачев“  печели следните имоти: 

   в землището на с.Дойранци 

   №019037, №034006; 

   Наемна цена-2692.71 лв. 

 

27.  „Борачев“ ЕООД  печели имот с номер: 

  в землището на с.Тодор Икономово 

  №025021; 

  Наемна цена-879.95 лв. 

 

      В четиринадесет дневен срок от обявяването на Заповедта, лицата, спечелили търга 

следва да заплатят обявената крайната цена за спечелените от тях имоти и да сключат 

договори с общината. 

 

Препис от заповедта да се връчи на председателя на комисията за сведение. 

 

 

 

 

 
ЕШРЕФ РЕДЖЕБ:_____П_____ 

Кмет на община Никола Козлево 

 

 

 

 


