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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  
№ 269 

15.07.2022 год. 

 
Сезгин Басри Алиибрям – Кмет на Община  Ситово 

 Във връзка с проведен търг на 17.06.2022 година с явно наддаване за отдаване под наем 

на имоти – частна 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: 

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

„ДВОРНО МЯСТО“ /незастроено/ - урбанизирана територия с площ от 1,197 дка, находящ 

се в кв. 12, УПИ № V – 9510 по регулационния план на с. Искра, ЕКАТТЕ 32839, за сумата           

от 50,00 лева /петдесет/ без ДДС годишен наем, Раздел 1, точка 1 от Протокол  № 3                        

от 17.06.2022 год. 

- Мехмед Закир Ахмед от с. Искра, за имот – частна общинска собственост, представляващ: 

„ДВОРНО МЯСТО“ /незастроено/ - урбанизирана територия с площ от 3,400 дка, находящ 

се в кв. 11, УПИ № VI – 96 по регулационния план на с. Нова Попина, ЕКАТТЕ 51901, за 

сумата от 150,00 лева /сто и петдесет/ без ДДС годишен наем, Раздел 1, точка 2 от Протокол  

№ 3 от 17.06.2022 год. 

- Петър Йорданов Марков от с. Добротица, за имот – частна общинска собственост, 

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

от 0,455 дка, с идентификатор № 21693.501.417 по КККР на с. Добротица, ЕКАТТЕ 21693, за 

сумата от 20,00 лева /двадесет/ без ДДС годишен наем, Раздел 1,  точка 3 от Протокол          

№ 3 от 17.06.2022 год. 

- Петър Йорданов Марков от с. Добротица, за имот – частна общинска собственост, 

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

от 0,973 дка, с идентификатор № 21693.501.466 по КККР на с. Добротица, ЕКАТТЕ 21693, за 

сумата от 30,00 лева /тридесет/ без ДДС годишен наем, Раздел 1, точка 4 от Протокол          

№ 3 от 17.06.2022 год. 

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

представляващ: „НИВА“ – земеделска земя с площ от 1,080 дка, с идент. № 05757.25.126          

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

наем, Раздел 2, точка 1 от  Протокол № 3 от 17.06.2022 год. 
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- Мелин Бейхан Фахредин от с. Босна, за имот - частна общинска собственост, 

представляващ: „ОВОЩНА ГРАДИНА“ – земеделска земя с площ от 1,400 дка, с идент.               

№ 05757.25.127 по КККР на с. Босна, ЕКАТТЕ 05757, за сумата от 90,00 лева /деветдесет/ без 

ДДС годишен наем, Раздел 2, точка 2 от  Протокол № 3 от 17.06.2022 год. 

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

представляващ: „НИВА“ – земеделска земя с площ от 1,200 дка, с идент. № 05757.25.128 по 

КККР на с. Босна, ЕКАТТЕ 05757, за сумата от 80,00 лева /осемдесет/ без ДДС годишен 

наем, Раздел 2, точка 3 от  Протокол № 3 от 17.06.2022 год. 

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

представляващ: „НИВА“ – земеделска земя с площ от 3,512 дка, с идент. № 66665.18.312          

по КККР на с. Ситово, ЕКАТТЕ 66665, за сумата от 230,00 лева /двеста и тридесет/ без ДДС 

годишен наем, Раздел 2, точка 8 от  Протокол № 3 от 17.06.2022 год. 

- Чавдар Стоянов Ченев от с. Ситово, за имот – частна общинска собственост, 

представляващ: „НИВА“ – земеделска земя с площ от 0,708 дка, с идентификатор                           

№ 66665.15.166 по КККР на с. Ситово, ЕКАТТЕ 66665, за сумата от 50,00 лева /петдесет/ без 

ДДС годишен наем, Раздел 2, точка 9 от Протокол № 3 от 17.06.2022 год. 

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

представляващ: „НИВА“ – земеделска земя с площ от 12,000 дка, с идент. № 87694.3.25          

по КККР на с. Ястребна, ЕКАТТЕ 87694, за сумата от 750,00 лева /седемстотин и петдесет/ 

без ДДС годишен наем, Раздел 2, точка 10 от  Протокол № 3 от 17.06.2022 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/ 


