
О Б Щ И Н А  В Ъ Р Б И Ц А, О Б Л А С Т  Ш У М Е Н 
ул.“Септемврийско въстание”40,тел: 05391/21-31, факс 05391/21-05 

 
                                                                            

 
З А П О В Е Д 

 
№ 1367/02.07.2020г.   

 
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 от ЗОС  и Заповед №1192 от 

03.06.2020г. на Кмета  на Община Върбица и чл.27 от НАРЕДБА за провеждане на 
публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с имоти и вещи- 
общинска собственост, приета от ОбС Върбица, 

 
НАРЕЖДАМ: 

 
 Определям за спечелили търга за отдаване под наем на имоти в землището на с. 

Сушина, следните участници:  
1. За имот с № 019007 класирам на първо място единствения участник, подал 

заявление за имота, участника “МЕГС ФАРМ” ЕООД, с предложена годишна наемна 
цена от 38лв./дка. 

2. За имот с № 019009 класирам на първо място единствения участник, подал 
заявление за имота, “МЕГС ФАРМ” ЕООД, с предложена годишна наемна цена от 
38лв./дка. 

3. За имот с № 019010 класирам на първо място единствения участник, подал 
заявление за имота, “МЕГС ФАРМ” ЕООД, с предложена годишна наемна цена от 
38лв./дка. 

4. За имот с № 021004 класирам на първо място единствения участник, подал 
заявление за имота, “МЕГС ФАРМ” ЕООД, с предложена годишна наемна цена от 
34лв./дка. 

5. За имот с № 021006 класирам на първо място единствения участник, подал 
заявление за имота, “МЕГС ФАРМ” ЕООД, с предложена годишна наемна цена от 
34лв./дка. 

6. За имот с № 021010 класирам на първо място единствения участник, подал 
заявление за имота, “МЕГС ФАРМ” ЕООД, с предложена годишна наемна цена от 
34лв./дка. 

7. За имот с № 021011 класирам на първо място единствения участник, подал 
заявление за имота, “МЕГС ФАРМ” ЕООД, с предложена годишна наемна цена от 
34лв./дка. 

8. За имот с № 021012 класирам на първо място единствения участник, подал 
заявление за имота, “МЕГС ФАРМ” ЕООД, с предложена годишна наемна цена от 
34лв./дка.  

9. За имот с № 021013 класирам на първо място единствения участник, подал 
заявление за имота, “МЕГС ФАРМ” ЕООД, с предложена годишна наемна цена от 
34лв./дка.  

10. За имот с № 021014 класирам на първо място единствения участник, подал 
заявление за имота, “МЕГС ФАРМ” ЕООД, с предложена годишна наемна цена от 
34лв./дка.  

11. За имот с № 022006 класирам на първо място единствения участник, подал 
заявление за имота, участника “МЕГС ФАРМ” ЕООД, с предложена годишна наемна 
цена от 20лв./дка.  



12. За имот с № 044001 класирам на първо място единствения участник, подал 
заявление за имота, Зьофре Мустафова, с предложена годишна наемна цена от 
40лв./дка.  

  
 

Наемната цена, предложена от спечелилия търга участник, следва да бъде 
внесена в срок от 7 (седем) дни от влизане в сила на заповедта, като от нея се 
приспадне внесения от участника депозит в търга. 
 
           Препис от настоящата ми заповед да се обяви на интернет страницата на Община 
Върбица. 

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-двевен срок от съобщаване, по 
реда на АПК. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Кмет на Община Върбица:_______П_________ 
                                 Инж.Мердин Байрям  
                                                             
 
 
 


