ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СИТОВО,ОБЛАСТ СИЛИСТРА

ЗАПОВЕД
№

Сезгин Басри Алиибрям
Във

връзка

с

-

проведен

512/25 .11.2016

година

Кмет на община Ситово
търг

на

имоти, публична и частна общинска

18. 11 .2016

година

с явно наддаване

за отдаване под наем на

собственост и на основание чл.92 от НРПСУРОИ и протокол №

5/21.06.2016г. на комисия
ОПРЕДЕЛЯМ:
За спечелели търга:

1.

Надежда Йорда11ова Недева, с.Белица, община Тутракан на имот -

частна общинска собственост,

представляващ: „Стая в Младежки дом"-Искра , намиращ се в кв.31, УПИ №
сумата от

2.

19,00 лева

Радка Добрева Енчева гр.Силистра на имот

Поляна", с кад. №

3.

004055

4,558

по РП на с.Искра,

за

Публична общинска собственост, представляващ:„Язовир

-

за сумата от

211,00

лева безДДС месечно;

Публична общинска собственост, представляващ:„Язовир-Нова

по КВС в зе млище на с.Нова Попи на, за сумата от

035030

Хюсе11в Махl\1уд Хасан, с.Искра на имот

земя с площ от

-

по КВС в зем л ище на с.По л яна

Илхан Абтула Шах11н с.Искра на имот
Попина-3" , с кад. №

4.

1-246

без ДДС 1\1есеч1ю;

дка с кад. №

000055

-

35,00

лева без ДДС месечно;

частна общинска собственост, представляващ „Нива"-земеделска

по КВС в землище на с.Нова Попина за сумата от

301,00

лева без

ДДС год11шно;

5.

Исl\1а11л Хасан Садък, с.Искра на имот

земеделска земя с площ от

32 393

-

публична общинска собственост, представляващ: „Пасище„ мера"

дка с. кад. №

001040

по КВС в землище на с.Искра,

за сумата от

357,00

лева без ДДС год11ш1rо;

6.

Мюждат Изет Осман, с.Искра на имот

земеделска земя с площ от О
сумата от

7.

4,00 лева

Мюждат Изет Осман, с.Искра на имот
сумата от

-

публична общинска собственост, представляващ: „Пасище„ мера"

дка от общо

2 796

дка с. кад. №

050020-1

по КВС в землище на с.Искра, за

без ДДС года1шно;

земеделска земя с площ от

8.

300

18,00 лева

1,600 дка

-

публична общинска собственост, представляващ: „Пасище„ мера"

от общо

2, 796

дка с. кад. №

050020-2

по КВС в землище на с.Искра, за

без ДДС годаrшно;

Мюждат Изет Осма11, с.Искра на имот - публична общинска собственост, представляващ: „Пасище„ мера"
1,600 дка от общо 109,341 дка с. кад. № 001030-1 по КВС в землище на с.Искра за

земеделска земя с площ от
сумата от

9.

18,00 лева

без ДДС год11ш110;

Мюждат Изет Осман, с.Искра на имот
земеделска земя с площ от

- публична общинска собственост, представляващ: „Пасище„ мера"
1,000 дка от общо 109,341 дка с. кад. № 001030-2 по КВС в землище на с.Искра, за

сумата от 11,00 лева без ДДС год11шно;
1О. Мюждат Изет Осман с.Искра на имот - публична общинска собственост, пред ставляващ: „Пасище„ мера"
земеделска земя с площ от 1, 700 дка от общо 109 341 дка с. кад. № 001030-3 по КВС в землище на с.Искра, за
сумата от 19,00 лева без ДДС гощ1шно;
11. Мюждат Изет Осман, с.Искра на имот - публична общинска собственост, представляващ: „Пасище„ мера"
земеделска земя с площ от 1,600 дка от общо 109 341 дка с. кад. № 001030-4 по КВС в землище на с.Искра, за
сумата от 18,00 лева без ДДС годишно;
12. Мюждат Изет Ocl\1a11 с.Искра на имот - публ ична общинска собственост, представляващ: „Пасище„ мера"
земеделска земя с площ от О 900 дка от общо 109 341 дка с. кад. № 001030-5 по КВС в землище на с.Искра, за
сумата от 10,00 лева без ДДС годишно;
13. Мюждат Изет Осман, с.Искра на имот - публична общинска собственост, представляващ: „Пасище„ мера"
земеделска земя с площ от 1,200 дка от общо 109,341 дка с. кад. № 001030-6 по КВС в землище на с.Искра, за
сумата от 14,00 лева без ДДС год11ш110;
14. Мюждат Изет Осман, с.Искра на имот - публична общинска собственост, представляващ: „Пасище„ мера"
земеделска земя с площ от 1, 100 дка от общо 109,341 дка с. кад. № 001030-7 по КВС в землище на с.Искра, за
сумата от 13,00 лева без ДДС года1ш1ю;

15 .

Мюждат Изет Осман, с.Искра н а и мот - п убли чн а об щинска собст в е н ост, представл яв а щ : „Пасище„ мера"
земеделска земя с площ от 0,600 дка от общо 109,341 дка с. кад. № 001030-8 по КВС в землище на с.Искра., за
сум ата от

16.

сум ата от

17.

7,00

лева без ДДС rод11шно;

Мюждат Изет Осман , с.Искра н а и мот - п убл ичн а об щин с ка соб ст в е н ост, представл ява щ : „Пасище„ мера"
земеделска земя с площ от 3,200 дка от общо 54,88 дка с. кад. № 001132-1 по КВС в землище на с. Искра.. за

36,00 лева

без ДДС rодишно;

Мюждат Изет Осман. с.Искра на им от - п убли чн а об щ и нска собстве н ост, предста вл яв ащ : „Пасище„ мера"
земеделска земя с площ от 1,600 дка от общо 78,770 дка с. кад. № 001О13-2 по КВС в землище на с.Искра., за
сум ата от

J 8.

18,00 лева без ДДС rод11шно;
Мюждат Изет Осман. с.Искра н а им от - п убли чн а общ ин с ка собстве н ост, пр едставляващ : „Пасище„ мера"

земеделска земя с площ от
сумата от

19.

17,00 лева

Мюждат Изет Осман с.Искра н а имот

земеделска земя с площ от
сумата от

20.

14,00 лева

24,00 лева

25,00

23.

публична общинска собстве н ост, пр едставл я ващ: „Пасище„ мера"

2, 100 дка

-

2,200 дка

-

14,00 лева

1,200 дка

-

Мюждат Изет Осма11. с.Искра н а им от

47,00 лева

78 770 дка с.

кад. № 001О13-6 по КВС в землище на с.Искра., за

4 200 дка

-

кад. № 001О13-8 по КВС в землище на с. Искра., за

п убл ичн а общ ин с к а собстве н ост, предста вл ява щ : „Пасище„ мера"

-

78,770 дка

с. кад. №

001013-9

по КВС в землище на с. Искра., за

п убли чн а об щин с к а с обстве но ст, представл яващ : „Пасище„ мера"

от общо

Мюждат Изет Осма11, с.Искра н а имот

26,00 лева

78,770 дка с .

145,239 дка

с. кад. №

001176-1

по КВС в землище на с. Искра., за

без ДДС rодишно;

земеделска земя с площ от

26.

кад. № 001О13-5 по КВС в землище на с. Искра., за

п убличн а об щин с ка собстве н ост, предста вл яващ : „Пасище„ мера"

от общо

Мюждат Изет Осман, с.Искра на имот

сумата от

78,770 дка с.

без ДДС rод11шно;

земеделска земя с площ от

25.

с . кад. № 001О13-4 по КВС в землище на с.Искра., за

п ублич н а общи н с к а собственост, пр едста вл ява щ : „Пасище„ мера " 

от общо

Мюждат Изет Осман , с.Искра н а и мот

сумата от

78 770 дка

публ ич на общ ин с ка с обстве н ост, пр едставл я ващ : „Пасище„ м е ра"

от общо

земеделска земя с площ от 0,300 дка от общо
сумата от 4,00 лева без ДДС rодt1шно;

24.

по КВС в землище на с.Искра., за

лева без ДДС rодишно;

земеделска земя с площ от
сумата от

-

от общо

Мюждат Изет Осман с.Искра н а имот

сум ата от

001013-3

без ДДС rод11шно;

земеделска земя с площ от

22.

1,200 дка

Мюждат Изет Осман , с.Искра на и мот
сумата от

с. кад. №

без ДДС rодишно;

земеделска земя с площ от

21.

1,500 дка от общо 78,770 дка

без ДДС rод11ш1ао;

- п ублична общинс ка собственост, представлява щ : „Пасище„ мера"

2 300 дка от общо 145,239 дка

с. кад. №

001176-2

по КВС в землище на с.Искра., за

без ДДС rод11ш110;

Мюждат Изет Осl\1ан , с.Искра н а и мот - п убл и ч н а общи н с ка собстве н ост, пр едставл я ва щ : „Пасище„ м е ра"
земеделска земя с площ от 1,300 дка от общо
сумата от 15,00 лева без ДДС rодишно;

145,239 дка с.

кад.

No 001176-3

по КВС в землище на с.Искра., за

27. Мюждат Изет Осман с. Искра н а имот - публична общинска собственост, пред ставл яващ: „Пасище„ м е ра"
земеделска земя с площ от 4,900 дка от общо 145 239 дка с. кад. № 001176-4 по КВС в землище на с.Искра., за
сумата от

54,00

лева без ДДС rод11ш110;

28. Мюждат Изет Осма11 , с.Искра н а имот - п убл ичн а общи н ска собстве н ост, представл яващ : „Пасище„ мера"
земеделска земя с площ от 3,800 дка от общо 145,239 дка с. кад. № 001176-5 по КВС в землище на с.Искра, за
сумата от

42,00

лева без ДДС rодиш110;

29. Мюждат Изет Осман с.Искра н а имот - п ублич н а общи н ска собстве н ост, представл ява щ : „Пасище„ мера"
земеделска земя с площ от 6,500 дка от общо 17, 155 дка с. кад. № 001111-1 по КВС в землище на с.Искра., за
сумата от

72,00 лева

без ДДС rодt1ш110;

30. Раш1tд Юсуфов Раш1tдов, с.Любен на имот - п убли ч на общ ин с ка собстве ност, предста вл яващ : „ Пасище„
мера"-земеделска земя с площ от 3 800 дка от общо 352 158 дка с. кад. № 001197-5 по КВС в землище на
с.Искра, за сумата от

42,00 лева без ДДС rодt1шно.

Из пъл н е н ие на За п оведта възлагам н а служба "Общи н ска собст веност

Ко пи е от З апо ведта да се и з прат и н а служба "Общ и нска собственост" и н а с п е ч елили у ч аст ници в тъ р га
за св еде н ие

и

и з пъ лне н ие .

К М ЕТ

Н А О БЩИН А С И ТО В О :

1 С.АЛ ИИБРЯМ /

