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ЗАПОВЕД 

 

№ РД-01-716 

 

гр. Главиница,19.10.2018  г. 

 

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.67, ал.1 и ал.3 от Наредба № 

3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС 

Главиница и протокол от 19.10.2018 г. за провеждане на търг с явно наддаване  

 

 

Н А Р Е Ж Д А М 

 

 

Определям “ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ  ЕАД, гр.София със седалище  и адрес 

на управление гр. София, ж.к Младост -4, бизнес парк-софия,Сграда -6  ЕИК: 

========, представлявано от Николай Николаев Петров-„Инженер наемане и 

узаконяване на обекти” от гр.Варна  упълномощен от Петър Мудринич-

гражданин на Сърбия в качеството му на Директор на дирекция „”Управление на 

услугите и пълномощник/ с право да преупълномощава/ от Изпълнетилния 

Директор на Теленор България- ЕАД гр.София представлявано от Оле Бьорн 

Шулстъд –гражданин на Норвегия, съгласно пълномощно с нотариална заверка 

на подписите с рег.№ 14463 от 14.08.2017 г. и на съдържанието с рег.№ 14464 от 

14.08.2017 г. на нотариус с рег. № 302 на Нотариална камера Валентина Благоева 

нотариус в район София. 
 

-   ЗА НАЕМАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ: 

 

   с кадастрален номер 003165, в землището на с.Малък Преславец, с ЕКАТТЕ 

46927, местността” Локвите” общ.Главиница, с площ от 1.000 дка./един декар/  по  

плана за земеразделяне на с.Малък Преславец,общ.Главиница, обл.Силистра за 

инсталиране на телекомуникационно инфраструктурно оборудване и 

инсталирането на антени, включително изграждане на кула и при необходимост 

поставяне на мобилно телекомуникационно съоражение в рамките на наетата 

площ, и предмет на  АПОС № 2213/12.06.2009г; с месечна наемна  цена от  1020.00 лв.  

/ Хиляда и двадесет лева /без включен ДДС. / Две минимални работни заплати за 

страната/ 

1. Срокът на наемното отношение е за 5 години, считано от датата на 

подписване на договора.  

2. Разходите по вписването на договора са за сметка на наемателя. 

3. От първата наемна вноска се приспада стойността на внесения депозит за 

участие в търга. 
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Настоящата заповед се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра, по 

един за деловодството, един за отдел „Общинска собственост“ и един за Дирекция 

„Финансово и административно обслужване” за сведение и изпълнение. 

  Заверено копие от заповедта да се връчи срещу подпис на Наемателя и на 

Директор на дирекция  „Стопанско управление и хуманитарни дейности за сведение и 

изпълнение. 

 

 

 

Неждет Джевдет……………….  

/ Кмет на община Главиница / 

 
 

  
Изготвил, 

Нурхан Али…………………… 

Директор на  

Дирекция „СУХД“ 
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