ОБЩИНА КРУШАРИ ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136,
E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg

ЗАПОВЕД
№ РД-08-360
с.Крушари, 30.07.2018 г.
На основание чл.44 ал.1 т.2 от ЗМСМА , чл.112 ал.2 от Наредба №8 и във
връзка с протокол от проведен търг за отдаване под наем на орехови насаждения и
крайпътни орехови дървета на 27.07.2018г.
ЗАПОВЯДВАМ :
1.Определям Бисер Ж. Г. от ………………… за наемател на крайпътни орехови
дървета на участък „21043-Бакалово-Зимница” с предложена цена от 750,00
(седемстотин и петдесет) лв.
2.Втори по цена е Инджихан Р. А. с предложена цена от 741,00 лв.
3.Договорът за наем се сключва в 7 /седем/ дневен срок след влизане в сила
на настоящата заповед на кмета за определяне на спечелилия търга участник или
влизане в сила на съдебно решение след оспорването й.
Плащането може да се извърши в касата на общината в брой или по банков
път с платежно нареждане по сметка на общината: BG04IORT80888497522700;
Банков код: BIC: IORTBGSF; Вид плащане : 444100 при ТБ “Инвестбанк” АД.
Ако в 7 дневния срок не бъде сключен договор по вина на участника спечелил
търга, внесения депозит за участие не се връща.
Договор за наем се сключва след заплащане на наемната цена.
4.Крайпътните орехови дървета на участък „21043-Бакалово-Зимница” се
предават с приемо-предавателен протокол в деня на сключване на договора за наем.
5.Заповедта да се обяви на таблото за обяви в сградата на Община Крушари и
на интернет страницата на общинската администрация – www.krushari.bg
6.Настоящата заповед да се съобщи на наемателя и на съответните
длъжностни лица от общинската администрация за сведение и изпълнение.

ДОБРИ СТЕФАНОВ - ЗЗЛД
Кмет на Община Крушари

ОБЩИНА КРУШАРИ ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136,
E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg

ЗАПОВЕД
№ РД-08-361
с.Крушари, 30.07.2018 г.
На основание чл.44 ал.1 т.2 от ЗМСМА , чл.112 ал.2 от Наредба №8 и във
връзка с протокол от проведен търг за отдаване под наем на орехови насаждения и
крайпътни орехови дървета на 27.07.2018г.
ЗАПОВЯДВАМ :
1.Определям Бисер Ж. Г. от ………………. за наемател на крайпътни орехови
дървета на участък „IV-21342-III-Пор.Кърджиево” с предложена цена от 200,00
(двеста) лв.
2.Втори по цена е Алекси Кр. Д. с предложена цена от 180,00 лв.
3.Договорът за наем се сключва в 7 /седем/ дневен срок след влизане в сила
на настоящата заповед на кмета за определяне на спечелилия търга участник или
влизане в сила на съдебно решение след оспорването й.
Плащането може да се извърши в касата на общината в брой или по банков
път с платежно нареждане по сметка на общината: BG04IORT80888497522700;
Банков код: BIC: IORTBGSF; Вид плащане : 444100 при ТБ “Инвестбанк” АД.
Ако в 7 дневния срок не бъде сключен договор по вина на участника спечелил
търга, внесения депозит за участие не се връща.
Договор за наем се сключва след заплащане на наемната цена.
4.Крайпътните орехови дървета на участък „IV-21342-III-Пор.Кърджиево” се
предават с приемо-предавателен протокол в деня на сключване на договора за наем.
5.Заповедта да се обяви на таблото за обяви в сградата на Община Крушари и
на интернет страницата на общинската администрация – www.krushari.bg
6.Настоящата заповед да се съобщи на наемателя и на съответните
длъжностни лица от общинската администрация за сведение и изпълнение.

ДОБРИ СТЕФАНОВ - ЗЗЛД
Кмет на Община Крушари

ОБЩИНА КРУШАРИ ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136,
E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg

ЗАПОВЕД
№ РД-08-358
с.Крушари, 30.07.2018 г.
На основание чл.44 ал.1 т.2 от ЗМСМА , чл.112 ал.2 от Наредба №8 и във
връзка с протокол от проведен търг за отдаване под наем на орехови насаждения и
крайпътни орехови дървета на 27.07.2018г.
ЗАПОВЯДВАМ :
1.Определям Инджихан Р. А. от …………………………. за наемател на
крайпътни орехови дървета на участък „21061-Северци-Крушари” с предложена
цена от 1611,00 (хиляда шестстотин и единадесет) лв.
2.Втори по цена е Алекси Кр. Д. с предложена цена от 1610,00 лв.
3.Договорът за наем се сключва в 7 /седем/ дневен срок след влизане в сила
на настоящата заповед на кмета за определяне на спечелилия търга участник или
влизане в сила на съдебно решение след оспорването й.
Плащането може да се извърши в касата на общината в брой или по банков
път с платежно нареждане по сметка на общината: BG04IORT80888497522700;
Банков код: BIC: IORTBGSF; Вид плащане : 444100 при ТБ “Инвестбанк” АД.
Ако в 7 дневния срок не бъде сключен договор по вина на участника спечелил
търга, внесения депозит за участие не се връща.
Договор за наем се сключва след заплащане на наемната цена.
4.Крайпътните орехови дървета на участък „21061-Северци-Крушари” се
предават с приемо-предавателен протокол в деня на сключване на договора за наем.
5.Заповедта да се обяви на таблото за обяви в сградата на Община Крушари и
на интернет страницата на общинската администрация – www.krushari.bg
6.Настоящата заповед да се съобщи на наемателя и на съответните
длъжностни лица от общинската администрация за сведение и изпълнение.

ДОБРИ СТЕФАНОВ - ЗЗЛД
Кмет на Община Крушари

ОБЩИНА КРУШАРИ ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136,
E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg

ЗАПОВЕД
№ РД-08-359
с.Крушари, 30.07.2018 г.
На основание чл.44 ал.1 т.2 от ЗМСМА , чл.112 ал.2 от Наредба №8 и във
връзка с протокол от проведен търг за отдаване под наем на орехови насаждения и
крайпътни орехови дървета на 27.07.2018г.
ЗАПОВЯДВАМ :
1.Определям Инджихан Р. А. от ……………………… за наемател на крайпътни
орехови дървета на участък „21047-Абрит-Коритен” с предложена цена от 306,00
(триста и шест) лв.
2.Втори по цена е Алекси Кр. Д. с предложена цена от 150,00 лв.
3.Договорът за наем се сключва в 7 /седем/ дневен срок след влизане в сила
на настоящата заповед на кмета за определяне на спечелилия търга участник или
влизане в сила на съдебно решение след оспорването й.
Плащането може да се извърши в касата на общината в брой или по банков
път с платежно нареждане по сметка на общината: BG04IORT80888497522700;
Банков код: BIC: IORTBGSF; Вид плащане : 444100 при ТБ “Инвестбанк” АД.
Ако в 7 дневния срок не бъде сключен договор по вина на участника спечелил
търга, внесения депозит за участие не се връща.
Договор за наем се сключва след заплащане на наемната цена.
4.Крайпътните орехови дървета на участък „21047-Абрит-Коритен” се предават
с приемо-предавателен протокол в деня на сключване на договора за наем.
5.Заповедта да се обяви на таблото за обяви в сградата на Община Крушари и
на интернет страницата на общинската администрация – www.krushari.bg
6.Настоящата заповед да се съобщи на наемателя и на съответните
длъжностни лица от общинската администрация за сведение и изпълнение.

ДОБРИ СТЕФАНОВ - ЗЗЛД
Кмет на Община Крушари

ОБЩИНА КРУШАРИ ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136,
E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg

ЗАПОВЕД
№ РД-08-357
с.Крушари, 30.07.2018 г.
На основание чл.44 ал.1 т.2 от ЗМСМА , чл.112 ал.2 от Наредба №8 и във
връзка с протокол от проведен търг за отдаване под наем на орехови насаждения и
крайпътни орехови дървета на 27.07.2018г.

ОБЯВЯВАМ:
І.Класирането на участниците в състоялия се публичен търг с тайно наддаване
за за отдаване под наем на орехови насаждения и крайпътни орехови дървета на
участък с.Огняново-гора, както следва:
1.За участъка няма подадена оферта.
IІ.Класирането на участниците в състоялия се публичен търг с тайно наддаване
за за отдаване под наем на орехови насаждения и крайпътни орехови дървета на
участък с.Телериг-част от овощна градина, както следва:
1.За участъка няма подадена оферта.
III.Заповедта да се обяви на таблото за обяви в сградата на Община Крушари и
на интернет страницата на общинската администрация Крушари – www.krushari.bg
Настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение
и изпълнение.

ДОБРИ СТЕФАНОВ - ЗЗЛД
Кмет на Община Крушари

ОБЩИНА КРУШАРИ ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136,
E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg

ЗАПОВЕД
№ РД-08-372
с.Крушари, 03.08.2018 г.
На основание чл.44 ал.1 т.2 от ЗМСМА , чл.112 ал.2 от Наредба №8 и във връзка с
протокол от проведен търг за отдаване под наем на орехови насаждения и крайпътни
орехови дървета на 03.08.2018г.
ЗАПОВЯДВАМ :
1.Определям Севдалина К. Ч. от =============== за наемател на следните
участъци:
1.1.На участък „с.Огняново-гора” с предложена цена от 55,00 (петдесет и пет) лв.
1.2.На участък „с.Телериг-част от овощна градина” с предложена цена от 225,00
(двеста двадесет и пет) лв.
2.Договорът за наем се сключва в 7 /седем/ дневен срок след влизане в сила на
настоящата заповед на кмета за определяне на спечелилия търга участник или влизане в
сила на съдебно решение след оспорването й.
Плащането може да се извърши в касата на общината в брой или по банков път с
платежно нареждане по сметка на общината: BG04IORT80888497522700; Банков код: BIC:
IORTBGSF; Вид плащане : 444100 при ТБ “Инвестбанк” АД.
Ако в 7 дневния срок не бъде сключен договор по вина на участника спечелил търга,
внесения депозит за участие не се връща.
Договор за наем се сключва след заплащане на наемната цена.
3.Ореховите насаждения – участък „с.Огняново-гора” и участък „с.Телериг-част от
овощна градина” се предават с приемо-предавателен протокол в деня на сключване на
договора за наем.
4.Заповедта да се обяви на таблото за обяви в сградата на Община Крушари и на
интернет страницата на общинската администрация – www.krushari.bg
5.Настоящата заповед да се съобщи на наемателя и на съответните длъжностни лица
от общинската администрация за сведение и изпълнение.

ДОБРИ СТЕФАНОВ - ЗЗЛД
Кмет на Община Крушари

