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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  
№ 185 

25.05.2022 год. 

 
Сезгин Басри Алиибрям – Кмет на Община  Ситово 

 Във връзка с проведен търг на 18.05.2022 година с явно наддаване за продажба и 

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 продажба: 

- Венцислав Виолинов Иванов от с. Поляна, за имот - частна общинска собственост, 

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

от 1,280 дка, находящ се в кв. 10, УПИ № I - 263 по регулационния план на с. Поляна,       

ЕКАТТЕ 57385, за сумата от 3097,60 лева /три хиляди деветдесет и седем, 60 стотинки/ без 

ДДС, точка 1 от Протокол № 1/18.05.2022 год. 

- Венцислав Виолинов Иванов от с. Поляна, за имот - частна общинска собственост, 

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

от 1,290 дка, находящ се в кв. 10, УПИ № II - 263 по регулационния план на с. Поляна, 

ЕКАТТЕ 57385, за сумата от 3121,80 лева /три хиляди сто двадесет и един, 80 стотинки/ без 

ДДС, точка 2 от Протокол № 1/18.05.2022 год. 

- Венцислав Виолинов Иванов от с. Поляна, за имот - частна общинска собственост, 

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

от 0,900 дка, находящ се в кв. 10, УПИ № XII - 264 по регулационния план на с. Поляна, 

ЕКАТТЕ 57385, за сумата от 2178,00 лева /две хиляди сто седемдесет и осем/ без ДДС,            

точка 3 от Протокол № 1/18.05.2022 год. 

- ЗП „Ерджан Басри Алиибрям“ с ЕИК: 179179996, с. Искра с представител Ерджан Басри 

Алиибрям, за имот - частна общинска собственост, представляващ: „ДВОРНО МЯСТО“ 

/незастроено/ - урбанизирана територия с площ от 0,930 дка, находящ се в кв. 12, УПИ № X - 

113 по регулационния план на с. Искра, ЕКАТТЕ 32839, за сумата от 4051,08 лева /четири 

хиляди петдесет и един, 08 стотинки/ без ДДС, точка 4 от Протокол № 1/18.05.2022 год. 

- Джумхур Исмаил Садък от с. Искра, за имот - частна общинска собственост, 

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

от 1,140 дка, находящ се в кв. 38, УПИ № XXIII - 4861 по регулационния план на с. Искра, 

  



 2 

ЕКАТТЕ 32839, за сумата от 5241,72 лева /пет хиляди двеста четиридесет и един, 72 

стотинки/ без ДДС, точка 5 от Протокол № 1/18.05.2022 год. 

- Сечил Сали Махмуд от с. Искра, за имот - частна общинска собственост,                  

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

от 1,276 дка, находящ се в кв. 53, УПИ № XIX - 531 по регулационния план на с. Искра, 

ЕКАТТЕ 32839, за сумата от 7074,10 лева /седем хиляди седемдесет и четири, 10 стотинки/ 

без ДДС, точка 6 от Протокол № 1/18.05.2022 год. 

- Стоян Иванов Николов от с. Слатина, за имот - частна общинска собственост, 

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

от 0,740 дка, находящ се в кв. 11, УПИ № III - 137 по регулационния план на с. Слатина, 

ЕКАТТЕ 67249, за сумата от 1790,80 лева /хиляда седемстотин деветдесет, 80 стотинки/ без 

ДДС, точка 7 от Протокол № 1/18.05.2022 год. 

- Стоян Иванов Николов от с. Слатина, за имот - частна общинска собственост, 

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

от 0,360 дка, находящ се в кв. 11, УПИ № IV - 137 по регулационния план на с. Слатина, 

ЕКАТТЕ 67249, за сумата от 871,20 лева /осемстотин седемдесет и един, 20 стотинки/ без 

ДДС, точка 8 от Протокол № 1/18.05.2022 год. 

- Димитър Красимиров Димитров от гр. Силистра, за имот - частна общинска собственост, 

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

от 1,720 дка, находящ се в кв. 27, УПИ № XIV - 219 по регулационния план на с. Поляна, 

ЕКАТТЕ 57385, за сумата от 3784,00 лева /три хиляди седемстотин осемдесет и четири/ без 

ДДС, точка 9 от Протокол № 1/18.05.2022 год. 

- Камен Петров Русев от гр. Силистра, за имот - частна общинска собственост, 

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

от 1,280 дка, находящ се в кв. 11, УПИ № VII - 251 по регулационния план на с. Поляна, 

ЕКАТТЕ 57385, за сумата от 3097,60 лева /три хиляди деветдесет и седем, 60 стотинки/ без 

ДДС, точка 10 от Протокол № 1/18.05.2022 год. 

- „Интер Ес 2000“ ЕООД с ЕИК: 202746125, с. Ситово, представляван от Муса Алитов Мусов 

– управител, за имот - частна общинска собственост, представляващ: „ДВОРНО МЯСТО“ 

/застроено/ - урбанизирана територия с площ от 0,407 дка, с идентификатор № 66665.501.600 

по КККР на с. Ситово, ЕКАТТЕ 66665, за сумата от 1871,10 лева /хиляда осемстотин 

седемдесет и един, 10 стотинки/ без ДДС, точка 11 от Протокол № 1/18.05.2022 год. 

- „Интер Ес 2000“ ЕООД с ЕИК: 202746125, с. Ситово, представляван от Муса Алитов  

Мусов – управител, за имот - частна общинска собственост, представляващ:  

„ТРАФОПОСТ“ – масивна сграда на 1 етаж с площ от 48 кв. м., с идент. № 66665.501.600.1 

по КККР на с. Ситово, ЕКАТТЕ 66665, за сумата от 10060,60 лева /десет хиляди и шестдесет, 

60 стотинки/ без ДДС, точка 12 от Протокол № 1/18.05.2022 год. 

За спечелили търга за наем: 

- Адиле Нефер Даил от с. Искра, за имот – частна общинска собственост, представляващ: 

„Стая“ в Младежки дом в с. Искра – шивашко ателие с площ от 16 кв. м., находящо се в               

кв. 31, УПИ № I – 246 по регулационния план на с. Искра, ЕКАТТЕ 32839, за сумата                       

от 19,36 лева /деветнадесет, 36 стотинки/ без ДДС месечен наем, раздел 1, точка 1 от 

Протокол № 2/18.05.2022 год. 
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- Чавдар Стоянов Ченев от с. Ситово, за имот – частна общинска собственост, 

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

от 1,370 дка, с идентификатор № 66665.501.166 по КККР на с. Ситово, ЕКАТТЕ 66665, за 

сумата от 54,80 лева /петдесет и четири, 80 стотинки/ без ДДС годишен наем, Раздел 2,  

точка 1 от Протокол № 2/18.05.2022 год. 

- Ачелия Алкинур Сали от с. Водно, 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 1200,00 лева /хиляда двеста/ без ДДС годишен наем, Раздел 2, точка 3 от                                 

Протокол  № 2/18.05.2022 год. 

- Ачелия Алкинур Сали от с. Водно, 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 810,00 лева /осемстотин и десет/ без ДДС годишен наем, Раздел 2, точка 4 от                                 

Протокол  № 2/18.05.2022 год. 

- Ачелия Алкинур Сали от с. Водно, за имот – частна общинска собственост, представляващ: 

„ДВОРНО МЯСТО“ /незастроено/ - урбанизирана територия с площ от 1,018 дка, находящ 

се в кв. 12, УПИ № IX – 113 по регулационния план на с. Искра, ЕКАТТЕ 32839, за сумата           

от 50,00 лева /петдесет/ без ДДС годишен наем, Раздел 2, точка 5 от                                 

Протокол  № 2/18.05.2022 год. 

- Мюмюн Мюмюн Алиосман от с. Искра, за имот – частна общинска собственост, 

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

от 1,104 дка, находящ се в кв. 12, УПИ № VIII – 113 по регулационния план на с. Искра, 

ЕКАТТЕ 32839, за сумата от 50,00 лева /петдесет/ без ДДС годишен наем, Раздел 2, точка 6 

от Протокол  № 2/18.05.2022 год. 

- Себахат Осман Минар от с. Искра, за имот - частна общинска собственост, представляващ: 

„ДВОРНО МЯСТО“ /незастроено/ - урбанизирана територия с площ от 0,984 дка, находящ 

се в кв. 53, УПИ № XXIX – 531 по регулационния план на с. Искра, ЕКАТТЕ 32839, за сумата 

от 39,36 лева /тридесет и девет, 36 стотинки/ без ДДС годишен наем, Раздел 2, точка 7 от 

Протокол № 2/18.05.2022 год. 

- Себахат Осман Минар от с. Искра, за имот - частна общинска собственост, представляващ: 

„ДВОРНО МЯСТО“ /незастроено/ - урбанизирана територия с площ от 0,985 дка, находящ 

се в кв. 53, УПИ № XXVIII – 531 по регулационния план на с. Искра, ЕКАТТЕ 32839, за 

сумата от 39,40 лева /тридесет и девет, 40 стотинки/ без ДДС годишен наем, Раздел 2,     

точка 8 от Протокол № 2/18.05.2022 год. 

- Себахат Осман Минар от с. Искра, за имот - частна общинска собственост, представляващ: 

„ДВОРНО МЯСТО“ /незастроено/ - урбанизирана територия с площ от 0,985 дка, находящ 

се в кв. 53, УПИ № XXVI – 531 по регулационния план на с. Искра, ЕКАТТЕ 32839, за сумата 

от 40,00 лева /четиридесет/ без ДДС годишен наем, Раздел 2, точка 9                                          

от  Протокол № 2/18.05.2022 год. 

- Себахат Осман Минар от с. Искра, за имот - частна общинска собственост, представляващ: 

„ДВОРНО МЯСТО“ /незастроено/ - урбанизирана територия с площ от 0,984 дка, находящ 

се в кв. 53, УПИ № XXVII – 531 по регулационния план на с. Искра, ЕКАТТЕ 32839, за сумата 
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от 40,00 лева /четиридесет/ без ДДС годишен наем, Раздел 2, точка 10                                          

от  Протокол № 2/18.05.2022 год. 

- Велико Тодоров Кюшелиев от гр. Русе, за имот - частна общинска собственост, 

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

от 1,200 дка, находящ се в кв. 10, УПИ № XI- 265 по регулационния план на с. Поляна, 

ЕКАТТЕ 57385, за сумата от 50,00 лева /петдесет/ без ДДС годишен наем, Раздел 2, точка 11                                          

от  Протокол № 2/18.05.2022 год. 

- Димитър Енчев Димитров от гр. Силистра, за имот - частна общинска собственост, 

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

от 0,974 дка, находящ се в кв. 21а, УПИ № I - 320 по регулационния план на с. Поляна, 

ЕКАТТЕ 57385, за сумата от 44,00 лева /четиридесет и четири/ без ДДС годишен наем, 

Раздел 2, точка 12 от  Протокол № 2/18.05.2022 год. 

- Мелин Бюрхан Юсниева от с. Любен, за имот - частна общинска собственост, 

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

от 1,110 дка, находящ се в кв. 21, УПИ № VI - 139 по регулационния план на с. Любен, 

ЕКАТТЕ 44495, за сумата от 45,00 лева /четиридесет и пет/ без ДДС годишен наем, Раздел 2, 

точка 13 от  Протокол № 2/18.05.2022 год. 

- Йордан Димитров Георгиев от с. Гарван, за имот - частна общинска собственост, 

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

от 2,120 дка, находящ се в кв. 83, УПИ № II - 504 по регулационния план на с. Гарван, 

ЕКАТТЕ 14547, за сумата от 260,00 лева /двеста и шестдесет/ без ДДС годишен наем,  

Раздел 2, точка 14 от  Протокол № 2/18.05.2022 год. 

- Младен Еников Стоянов от гр. Силистра, за имот - частна общинска собственост, 

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

от 2,050 дка, находящ се в кв. 83, УПИ № VI – 512 по регулационния план на с. Гарван, 

ЕКАТТЕ 14547, за сумата от 220,00 лева /двеста и двадесет/ без ДДС годишен наем,      

Раздел 2, точка 15 от  Протокол № 2/18.05.2022 год. 

- Младен Еников Стоянов от гр. Силистра, за имот - частна общинска собственост, 

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

от 1,920 дка, находящ се в кв. 84, УПИ № VIII – 534 по регулационния план на с. Гарван, 

ЕКАТТЕ 14547, за сумата от 240,00 лева /двеста и четиридесет/ без ДДС годишен наем,      

Раздел 2, точка 16 от  Протокол № 2/18.05.2022 год. 

- Младен Еников Стоянов от гр. Силистра, за имот - частна общинска собственост, 

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

от 1,850 дка, находящ се в кв. 85, УПИ № VII – 605 по регулационния план на с. Гарван, 

ЕКАТТЕ 14547, за сумата от 240,00 лева /двеста и четиридесет/ без ДДС годишен наем,      

Раздел 2, точка 17 от  Протокол № 2/18.05.2022 год. 

- Младен Еников Стоянов от гр. Силистра, за имот - частна общинска собственост, 

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

от 1,990 дка, находящ се в кв. 85, УПИ № IX - 603 по регулационния план на с. Гарван, 

ЕКАТТЕ 14547, за сумата от 220,00 лева /двеста и двадесет/ без ДДС годишен наем,      

Раздел 2, точка 18 от  Протокол № 2/18.05.2022 год. 

- Йордан Димитров Георгиев от с. Гарван, за имот - частна общинска собственост, 

представляващ: „ДВОРНО МЯСТО“ /незастроено/ - урбанизирана територия с площ                   
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от 1,950 дка, находящ се в кв. 86, УПИ № V - 597 по регулационния план на с. Гарван, 

ЕКАТТЕ 14547, за сумата от 220,00 лева /двеста и двадесет/ без ДДС годишен наем,      

Раздел 2, точка 19 от  Протокол № 2/18.05.2022 год. 

- Димитър Белчев Кулев от с. Добротица, за имот - частна общинска собственост, 

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

от 0,743 дка, с идентификатор № 21693.501.456 по КККР на с. Добротица, ЕКАТТЕ 21693,      

за сумата от 35,00 лева /тридесет и пет/ без ДДС годишен наем, Раздел 2, точка 20                 

от  Протокол № 2/18.05.2022 год. 

- Димитър Владимиров Борисов от гр. Силистра, за имот - публична общинска собственост, 

представляващ: „ВОДОЕМ ПОЛЯНА“ - с площ от 63,857 дка, с идент. № 57385.4.55 по 

КККР на с. Поляна, ЕКАТТЕ 57385, за сумата от 1200,00 лева /хиляда и двеста/ без ДДС 

месечен наем, Раздел 3, точка 1 от  Протокол № 2/18.05.2022 год. 

- Илхан Абтула Шахин от с. Искра, за имот - публична общинска собственост, 

представляващ: „ЯЗОВИР НОВА ПОПИНА 2“ - с площ от 46,326 дка, с идентификатор       

№ 51901.35.108 по КККР на с. Нова Попина, ЕКАТТЕ 51901, за сумата от 140,00 лева /сто и 

четиридесет/ без ДДС месечен наем, Раздел 3, точка 2 от  Протокол № 2/18.05.2022 год. 

- Илхан Абтула Шахин от с. Искра, за имот - частна общинска собственост, представляващ: 

„ВОДОЕМ НОВА ПОПИНА“ - с площ от 39,572 дка, с идентификатор № 51901.35.109 и 

идент. № 32839.1.245 по КККР на с. Нова Попина и с. Искра, ЕКАТТЕ 51901, ЕКАТТЕ 32839 

за сумата от 120,00 лева /сто и двадесет/ без ДДС месечен наем, Раздел 3, точка 3                   

от  Протокол № 2/18.05.2022 год. 

-  ЕТ „Ра – Лей - Иван Димов Димов“ с ЕИК: 118007277, с. Добротица, представляван от 

Иван Димов Димов – управител, за имот - публична общинска собственост, представляващ: 

„ЯЗОВИР БОСНА“ - с площ от 15,494 дка, с идентификатор № 05757.25.19 по КККР на        

с. Босна, ЕКАТТЕ 05757 за сумата от 52,00 лева /петдесет и два/ без ДДС месечен наем, 

Раздел 3, точка 4 от  Протокол № 2/18.05.2022 год. 

- Мелин Бейхан Фахредин от с. Босна, за имот - частна общинска собственост, 

представляващ: „НИВА“ – земеделска земя с площ от 2,550 дка, с идент. № 05757.25.172              

по КККР на с. Босна, ЕКАТТЕ 05757 за сумата от 168,30 лева /сто шестдесет и осем,                    

30 стотинки/ без ДДС годишен наем, Раздел 4, точка 7 от  Протокол № 2/18.05.2022 год. 

- Зюлейха Февзи Мурад от с. Босна, за имот - частна общинска собственост, представляващ: 

„НИВА“ – земеделска земя с площ от 2,322 дка, с идент. № 05757.25.169 по КККР                        

на с. Босна, ЕКАТТЕ 05757 за сумата от 140,00 лева /сто и четиридесет/ без ДДС годишен 

наем, Раздел 4, точка 8 от Протокол № 2/18.05.2022 год. 

- Мехмед Басриев Рюстемов от с. Босна, за имот - частна общинска собственост, 

представляващ: „НИВА“ – земеделска земя с площ от 2,470 дка, с идент. № 05757.25.171           

по КККР на с. Босна, ЕКАТТЕ 05757 за сумата от 165,00 лева /сто шестдесет и пет/ без ДДС 

годишен наем, Раздел 4, точка 9 от  Протокол № 2/18.05.2022 год. 

- Мелин Бейхан Фахредин от с. Босна, за имот - частна общинска собственост, 

представляващ: „НИВА“ – земеделска земя с площ от 2,742 дка, с идент. № 05757.25.174              

по КККР на с. Босна, ЕКАТТЕ 05757 за сумата от 190,00 лева /сто и деветдесет/ без ДДС 

годишен наем, Раздел 4, точка 10 от  Протокол № 2/18.05.2022 год. 
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- Мелин Бейхан Фахредин от с. Босна, за имот - частна общинска собственост, 

представляващ: „НИВА“ – земеделска земя с площ от 1,005 дка, с идент. № 05757.25.173              

по КККР на с. Босна, ЕКАТТЕ 05757, за сумата от 70,00 лева /седемдесет/ без ДДС годишен 

наем, Раздел 4, точка 11 от  Протокол № 2/18.05.2022 год. 

- ЕТ „Ра – Лей - Иван Димов Димов“ с ЕИК: 118007277, с. Добротица, представляван от 

Иван Димов Димов – управител, за имот - частна общинска собственост, представляващ: 

„НИВА“ – земеделска земя с площ от 1,967 дка, с идент. № 05757.25.94 по КККР на с. Босна,            

ЕКАТТЕ 05757, за сумата от 130,00 лева /сто и тридесет/ без ДДС годишен наем, Раздел 4, 

точка 12 от  Протокол № 2/18.05.2022 год. 

- Вадет Изет Абил от с. Искра, за имот - частна общинска собственост, представляващ: 

„НИВА“ – земеделска земя с площ от 1,208 дка, с идент. № 32839.1.264 по КККР на с. Искра, 

ЕКАТТЕ 32839, за сумата от 73,00 лева /седемдесет и три/ без ДДС годишен наем, Раздел 4, 

точка 13 от  Протокол № 2/18.05.2022 год. 

- Вадет Изет Абил от с. Искра, за имот - частна общинска собственост, представляващ: 

„НИВА“ – земеделска земя с площ от 1,834 дка, с идент. № 32839.1.263 по КККР на с. Искра, 

ЕКАТТЕ 32839, за сумата от 111,00 лева /сто и единадесет/ без ДДС годишен наем, Раздел 4, 

точка 14 от  Протокол № 2/18.05.2022 год. 

- Вадет Изет Абил от с. Искра, за имот - частна общинска собственост, представляващ: 

„НИВА“ – земеделска земя с площ от 1,183 дка, с идент. № 32839.1.262 по КККР на с. Искра, 

ЕКАТТЕ 32839, за сумата от 62,00 лева /шестдесет и два/ без ДДС годишен наем, Раздел 4, 

точка 15 от  Протокол № 2/18.05.2022 год. 

- Вадет Изет Абил от с. Искра, за имот - частна общинска собственост, представляващ: 

„НИВА“ – земеделска земя с площ от 1,114 дка, с идент. № 32839.1.261 по КККР на с. Искра, 

ЕКАТТЕ 32839, за сумата от 67,00 лева /шестдесет и седем/ без ДДС годишен наем,               

Раздел 4, точка 16 от  Протокол № 2/18.05.2022 год. 

- Вадет Изет Абил от с. Искра, за имот - частна общинска собственост, представляващ: 

„НИВА“ – земеделска земя с площ от 3,000 дка от обща площ 7,765 дка, с идентификатор      

№ 32839.1.279 по КККР на с. Искра, ЕКАТТЕ 32839, за сумата от 180,00 лева /сто и 

осемдесет/ без ДДС годишен наем, Раздел 4, точка 17 от  Протокол № 2/18.05.2022 год. 

- Сезгин Мустафа Алиосман от с. Искра, за имот - частна общинска собственост, 

представляващ: „НИВА“ – земеделска земя с площ от 2,625 дка, с идент. № 32839.1.319 по 

КККР на с. Искра, ЕКАТТЕ 32839, за сумата от 160,00 лева /сто и шестдесет/ без ДДС 

годишен наем, Раздел 4, точка 18 от  Протокол № 2/18.05.2022 год. 

- „Екопродукт“ ЕООД с ЕИК 118550472, с. Попина, представляван от Марияна Атанасова 

Митева – управител, чрез пълномощника си Нели Русева Вълкова, за имот - частна общинска 

собственост, представляващ: „НИВА“ – земеделска земя с площ от 14,006 дка, с 

идентификатор № 57577.74.37 по КККР на с. Попина, ЕКАТТЕ 57577, за сумата                          

от 1700,00 лева /хиляда и седемстотин/ без ДДС годишен наем, Раздел 4, точка 20                         

от  Протокол  № 2/18.05.2022 год. 

- „Екопродукт“ ЕООД с ЕИК 118550472, с. Попина, представляван от Марияна Атанасова 

Митева – управител, чрез пълномощника си Нели Русева Вълкова, за имот - частна общинска 

собственост, представляващ: „НИВА“ – земеделска земя с площ от 12,000 дка, с 

идентификатор № 57577.200.49 по КККР на с. Попина, ЕКАТТЕ 57577, за сумата                          
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от 1600,00 лева /хиляда и шестстотин/ без ДДС годишен наем, Раздел 4, точка 21                         

от  Протокол  № 2/18.05.2022 год. 

- „Екопродукт“ ЕООД с ЕИК 118550472, с. Попина, представляван от Марияна Атанасова 

Митева – управител, чрез пълномощника си Нели Русева Вълкова, за имот - частна общинска 

собственост, представляващ: „НИВА“ – земеделска земя с площ от 14,455 дка, с 

идентификатор № 57577.200.88 по КККР на с. Попина, ЕКАТТЕ 57577, за сумата                          

от 1800,00 лева /хиляда и осемстотин/ без ДДС годишен наем, Раздел 4, точка 22                         

от  Протокол  № 2/18.05.2022 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 

КККР на с. Ситово, ЕКАТТЕ 66665, за сумата от 920,00 лева /деветстотин и двадесет/ без 

ДДС годишен наем, Раздел 4, точка 25 от  Протокол № 2/18.05.2022 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 965,00 лева /деветстотин и шестдесет и пет/ 

без ДДС годишен наем, Раздел 4, точка 26 от  Протокол № 2/18.05.2022 год. 

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

представляващ: „НИВА“ – земеделска земя с площ от 2,225 дка, с идент. № 66665.5.32          

по КККР на с. Ситово, ЕКАТТЕ 66665, за сумата от 135,00 лева /сто тридесет и пет/ без ДДС 

годишен наем, Раздел 4, точка 27 от  Протокол № 2/18.05.2022 год. 

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

представляващ: „НИВА“ – земеделска земя с площ от 2,702 дка, с идент. № 66665.3.9             

по КККР на с. Ситово, ЕКАТТЕ 66665, за сумата от 163,00 лева /сто шестдесет и три/ без 

ДДС годишен наем, Раздел 4, точка 28 от  Протокол № 2/18.05.2022 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 1500,00 лева /хиляда и петстотин/ без 

ДДС годишен наем, Раздел 4, точка 29 от  Протокол № 2/18.05.2022 год. 

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

представляващ: „НИВА“ – земеделска земя с площ от 17,327 дка, с идент. № 66665.17.8             

по КККР на с. Ситово, ЕКАТТЕ 66665, за сумата от 4200,00 лева /четири хиляди и двеста/ без 

ДДС годишен наем, Раздел 4, точка 30 от  Протокол № 2/18.05.2022 год. 

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

представляващ: „НИВА“ – земеделска земя с площ от 0,600 дка, с идент. № 66665.81.501             

по КККР на с. Ситово, ЕКАТТЕ 66665, за сумата от 520,00 лева /петстотин и двадесет/ без 

ДДС годишен наем, Раздел 4, точка 31 от  Протокол № 2/18.05.2022 год. 

- Веселин Илиев Василев от с. Ситово, за имот - частна общинска собственост, 

представляващ: „НИВА“ – земеделска земя с площ от 4,002 дка, с идент. № 66665.17.296             

по КККР на с. Ситово, ЕКАТТЕ 66665, за сумата от 241,00 лева /двеста четиридесет и един/ 

без ДДС годишен наем, Раздел 4, точка 32 от  Протокол № 2/18.05.2022 год. 

- Невена Георгиева Атанасова от с. Ситово, за имот - частна общинска собственост, 

представляващ: „НИВА“ – земеделска земя с площ от 3,388 дка, с идент. № 66665.17.360             
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по КККР на с. Ситово, ЕКАТТЕ 66665, за сумата от 560,00 лева /петстотин и шестдесет/ без 

ДДС годишен наем, Раздел 4, точка 33 от  Протокол № 2/18.05.2022 год. 

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

представляващ: „НИВА“ – земеделска земя с площ от 8,808 дка, с идент. № 67249.25.123             

по КККР на с. Слатина, ЕКАТТЕ 67249, за сумата от 530,00 лева /петстотин и тридесет/ без 

ДДС годишен наем, Раздел 4, точка 34 от  Протокол № 2/18.05.2022 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/ 


