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    ОБЩИНА                          СИТОВО 
            ул. “Трети март”72                     тел.: 086/88-22-13 
                 7583 Ситово                e-mail: sitovo@mail.bg 

 

 

З  А  П  О  В  Е  Д  
№ 428 

27.10.2022 год. 

 
Сезгин Басри Алиибрям – Кмет на Община  Ситово 

 Във връзка с проведен търг на 24.10.2022 година с явно наддаване за отдаване под наем 

на имоти – частна и публична общинска собственост и на основание чл. 92 във връзка с чл. 93 

от НРПСУРОИ на Общински съвет – Ситово  

 

О П Р Е Д Е Л Я М :  

За спечелили търга за наем: 

- Тунчер Али Исмаил от с. Прелез, общ. Завет, за имот – частна общинска собственост, 

представляващ: „ДВОРНО МЯСТО“ /незастроено/ – урбанизирана територия с площ                   

от 1,157 дка, находящ се в кв. 12, УПИ № VI – 113 по регулационния план на с. Искра,                

ЕКАТТЕ 32839, за сумата от 180,00 лева /сто и осемдесет/ без ДДС годишен наем, Раздел 1, 

точка 1 от Протокол № 4/24.10.2022 год. 

- Тунчер Али Исмаил от с. Прелез, общ. Завет, за имот – частна общинска собственост, 

представляващ: „ДВОРНО МЯСТО“ /незастроено/ - урбанизирана територия с площ                     

от 1,187 дка, находящ се в кв. 12, УПИ № VII – 113 по регулационния план на с. Искра, 

ЕКАТТЕ 32839, за сумата от 500,00 лева /петстотин/ без ДДС годишен наем, Раздел 1,              

точка 2 от  Протокол  № 4/24.10.2022 год. 

- „Трейд Агро Груп“ ЕООД, гр. Силистра, представляван от Славка Костадинова Минчева, 

за имот - частна общинска собственост, представляващ: „НИВА“ – земеделска земя с площ  

от 3,581 дка, с идент. № 05757.18.35 по КККР на с. Босна, ЕКАТТЕ 05757 за сумата                        

от 237,00 лева /двеста тридесет и седем/ без ДДС годишен наем, Раздел 2, точка 1                          

от  Протокол № 4/24.10.2022 год. 

- „Трейд Агро Груп“ ЕООД, гр. Силистра, представляван от Славка Костадинова Минчева, 

за имот - частна общинска собственост, представляващ: „ЛОЗЕ“ – земеделска земя с площ              

от 0,869 дка, с идент. № 21693.50.242 по КККР на с. Добротица, ЕКАТТЕ 21693 за сумата                        

от 58,00 лева /петдесет и осем/ без ДДС годишен наем, Раздел 2, точка 2                                      

от  Протокол № 4/24.10.2022 год. 

- ЗП „Ерджан Басри Алиибрям“ от с. Искра, за имот - частна общинска собственост, 

представляващ: „НИВА“ – земеделска земя с площ от 2,809 дка, с идент. № 32839.1.229 по 

КККР на с. Искра, ЕКАТТЕ 32839, за сумата от 186,00 лева /сто осемдесет и шест/ без ДДС 

годишен наем, Раздел 2, точка 4 от  Протокол № 4/24.10.2022 год. 

- Атанас Андреев Драгоев от с. Ситово, за имот - частна общинска собственост, 

представляващ: „НИВА“ – земеделска земя с площ от 3,258 дка, с идент. № 66665.81.458 по 
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КККР на с. Ситово, ЕКАТТЕ 66665, за сумата от 220,00 лева /двеста и двадесет/ без ДДС 

годишен наем, Раздел 2, точка 5 от  Протокол № 4/24.10.2022 год. 

- Атанас Андреев Драгоев от с. Ситово, за имот - частна общинска собственост, 

представляващ: „НИВА“ – земеделска земя с площ от 1,670 дка, с идент. № 66665.81.454 по 

КККР на с. Ситово, ЕКАТТЕ 66665, за сумата от 115,00 лева /сто и петнадесет/ без ДДС 

годишен наем, Раздел 2, точка 6 от  Протокол № 4/24.10.2022 год. 

- Йовко Георгиев Йовчев от с. Ситово, за имот - частна общинска собственост, 

представляващ: „НИВА“ – земеделска земя с площ от 4,001 дка, с идент. № 66665.82.13             

по КККР на с. Ситово, ЕКАТТЕ 66665, за сумата от 270,00 лева /двеста и седемдесет/                 

без ДДС годишен наем, Раздел 2, точка 7 от  Протокол № 4/24.10.2022 год. 

- Йовко Георгиев Йовчев от с. Ситово, за имот - частна общинска собственост, 

представляващ: „НИВА“ – земеделска земя с площ от 0,786 дка, с идент. № 66665.81.501             

по КККР на с. Ситово, ЕКАТТЕ 66665, за сумата от 53,00 лева /петдесет и три/ без ДДС 

годишен наем, Раздел 2, точка 8 от  Протокол № 4/24.10.2022 год. 

- Ахмед Феим Ахмед от с. Искра, за имот - публична общинска собственост, представляващ: 

„ПАСИЩЕ, МЕРА“ – земеделска земя с площ от 4,100 дка, с идент. № 32839.1.194 по КККР 

на с. Искра, ЕКАТТЕ 32839, за сумата от 42,00 лева /четиридесет и два/ без ДДС годишен 

наем, Точка 1 от  Протокол № 5/24.10.2022 год. 

- Рашид Юсуфов Рашидов от с. Любен, за имот - публична общинска собственост, 

представляващ: „ПАСИЩЕ, МЕРА“ – земеделска земя с площ от 16,671 дка, с идент.                    

№ 21693.39.19 по КККР на с. Добротица, ЕКАТТЕ 21693, за сумата от 183,42 лева /сто 

осемдесет и три лева, 42 стотинки/ без ДДС годишен наем, Точка 2 от  Протокол № 5                   

от 24.10.2022 год. 

- Рашид Юсуфов Рашидов от с. Любен, за имот - публична общинска собственост, 

представляващ: „ПАСИЩЕ, МЕРА“ – земеделска земя с площ от 15,900 дка, с идент.                    

№ 21693.39.44 по КККР на с. Добротица, ЕКАТТЕ 21693, за сумата от 175,00 лева /сто 

седемдесет и пет/ без ДДС годишен наем, Точка 3 от  Протокол № 5 от 24.10.2022 год. 

- Рашид Юсуфов Рашидов от с. Любен, за имот - публична общинска собственост, 

представляващ: „ПАСИЩЕ, МЕРА“ – земеделска земя с площ от 7,743 дка, с идент.                    

№ 21693.41.14 по КККР на с. Добротица, ЕКАТТЕ 21693, за сумата от 85,13 лева /осемдесет и 

пет лева, 13 стотинки/ без ДДС годишен наем, Точка 4 от  Протокол № 5 от 24.10.2022 год. 

- Рашид Юсуфов Рашидов от с. Любен, за имот - публична общинска собственост, 

представляващ: „ПАСИЩЕ, МЕРА“ – земеделска земя с площ от 3,000 дка, с идент.                    

№ 44495.1.197 по КККР на с. Любен, ЕКАТТЕ 44495, за сумата от 33,00 лева /тридесет и три/ 

без ДДС годишен наем, Точка 5 от  Протокол № 5 от 24.10.2022 год. 

 Изпълнение на заповедта възлагам на служба „Общинска собственост“. 

 Копие от заповедта да се връчи на спечелилите участници в търга, за сведение и 

изпълнение. 

 

        Кмет на Община Ситово: Заличено на основание чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД. 

              /Сезгин Алиибрям/ 


