ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
_____________________________________________
ЗАПОВЕД
№ РД-01-867
гр. Главиница,14.12.2018 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 14.12.2018 г. за провеждане на търг с явно
наддаване за отдаване под наем на Язовир „Водоем” с площ от 2,052 дка., находящ се
в землището на гр. Главиница, Община Главиница, съставляващ имот с №
15031.1.202, ЕКАТТЕ 56321, при граници: имот № 15031.1.20 и 15031.1.204, имотът
актуван с Акт за публична общинска собственост № 3052/03.10.2012 год , обявен със
заповед № РД-01-700 от 15.10.2018 г.

Н А Р Е Ж Д А М:

1.Определям Пеню Петков Пенев със ЕГН:=======, лична карта № ======
изд.на ========= от МВР гр.Силистра,самият от гр.Главиница за наемател на
общински имот, представляващ Язовир „Водоем” с площ от 2,052 дка., находящ се в
землището на гр. Главиница, Община Главиница, съставляващ имот с № 15031.1.202,
ЕКАТТЕ 56321, при граници: имот № 15031.1.20 и 15031.1.204, имотът актуван с Акт
за публична общинска собственост № 3052/03.10.2012 год , обявен със заповед №РД01-700 от 15.10.2018 г.
2.Срокът на наемното отношение е за 5 години, считано от датата на подписване
на договора.
3.Разходите по вписването на договора са за сметка на наемателя.
4.От първата наемна вноска се приспада стойността на внесения депозит за
участие в търга.
Настоящата заповед се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра, по
един за деловодството, един за Дирекция „ Стопанско управление и хуманитарни
дейности” респективно за отдел „Общинска собственост“ и един за Дирекция
„Финансово и административно обслужване” за сведение и изпълнение.
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ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
_____________________________________________
Заверено копие от заповедта да се връчи срещу подпис на лицето спечелило
търга и на Директор на дирекция „Стопанско управление и хуманитарни дейности” за
сведение и изпълнение.
Неждет Джевдет……………….
/ Кмет на община Главиница /
Съгласували,
Сюзан Хасан …………………..
Зам. кмет „Стопански дейности“
Изготвил,
Нурхан Али……………………
Директор на Дирекция „СУХД“
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