
ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД
де 2 ХАСКОВСКА ОБЛАСТ

ЗАПОВЕД

м.896,02ЖАК А

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА;чл. 105, ал. 2 от НПУРОИ; пункт МТ точка 38 от

Конкурсни условия, утвърдени със Заповед Хо430/09.11.2022 г. на Кмета на община Ивайловград,

във връзка със Заповед 1484 /09.12.2022 г. за утвърждаване класирането на участниците в конкурса

за отдаване под наем на земеделски земи в землището на с. Конници, ЕКАТТЕ 38317 и след като

се запознах с работата на Комисията определена със Заповед Хе459/25.11 2022. г. на Кмета на община

Ивайловград,

НАРЕЖДАМ

Определям Мустафа Хасан Рамаданолу с ЕГН 741209####, постоянен адрес обл. Хасково,

общ. Ивайловград, С. Конници, Хо17 за спечелил публично оповестения СЪС Заповед

Х0430/09.11.2022 г. на Кмета на община Ивайловград конкурс, за отдаване под наем за срок от 10

стопански години считано от 2022/2023 г., на свободни общински недвижими имоти - земеделски

земи, за землището нас. Конници, ЕКАТТЕ 38317, както следва:

1. ПИ с идентификатор 38317.27.6 (номер по предходен план 027006) - изоставена нива, С

площ 6,887 кв.м., категория на земята 9.

2. ПИ с идентификатор 38317.58.4 (номер по предходен план 058004) -нива, с площ 26,549

кв.м., категория на земята9.
3. ПИ с идентификатор 38317.63.15 (номер по предходен план 063015) -нива с площ 14.022

кв.м., категория на земята 9.

4. ПИ с идентификатор 38317.63.14 (номер по предходен план 063014) -нива с площ 8,355

кв.м., категория на земята 9.

Годишната наемна цена е в размер на 1124.15 лв. (хиляда сто двадесет и четири лева и

петнадесет стотинки) без ДДС.

В двуседмичен срок от влизането в сила на настоящата Заповед, спечелилите кандидати

следва да заплатят наемната цена, съгласно условията на договора за наем и да с6 явят в сградата на

Община Ивайловград за сключване на договор.

Настоящата Заповед да се публикува на официалната интернет страница на Община

Ивайловград и в същия ден да се обяви на публично място в сградата на общинска администрация

Ивайловград, достъпно за всички лица й да се изпрати на участниците в конкурса, съгласно

указанията в пункт У1 точка 39 на Конкурсните условия.



Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаване й пред Административенсъд - Хасково.

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Светла Моллова - Зам.- кмет на общинаИвайловград.

Приложение: Протокол Хо 5 от 30.11 2022 г. на Комисията определена със Заповед Хо459/25.1 1.2022г. на Кмета на община Ивайловград.

ДИАНА ОВЧАРОВА
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