РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ

ЗАПОВЕД
№ РД–11–134 от 27.08.2018 г.
с. Ценово
Във връзка с изпълнението на Годишната програма за управление и разпореждане с
имотите - общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2018г. – 31.12.2018г.,
заповед № РД – 11 – 121 от 03.08.2018г. на Кмета на Община Ценово и на основание чл. 44, ал.
1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 37и, ал.13
от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 63, ал. 2 от Наредба №2 за
общинската собственост на Община Ценово.
НАРЕЖДАМ:
1. След проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1
/една/ година на недвижим имот – общинска собственост, представляващ пасища и мери от
общинския поземлен поземлен фонд, намиращ се на територията на Община Ценово
определям за спечелил тръжната процедура Недко Тодоров Недялков, с адрес с. Новград, ул.
„Балкан“ №13, Община Ценово, Област Русе за следния имот:
- имот с № 000168, землище с. Кривина, с площ от 173,840дка, категория VI, НТП:
Пасище и мера, местност „Над канарата”, общинска собственост, с предложени 10.00
лева за декар, общо за цялата площ 1 738,40лв.
2. В случай, че лицето спечелило имота не се яви за сключване на договор в 14 дневен
срок от връчването му на настоящата , се счита , че се е отказал , като внесеният депозит се
задържа в полза на Община Ценово.
3. Заплащането на наемната цена, е необходимо да се направи съгласно разписаното в
договора за наем , като от нея се приспадне внесеният депозит.
4. Заповедта подлежи на оспорване по административния ред пред областния управител
на област Русе и или по съдебен ред пред Административен съд Русе в четиринадесет дневен
срок от съобщаването и .
5. Препис от настоящата заповед да се връчи на спечелилия участник , главния
счетоводител на общината , както и да се обяви на информационното табло, на интернет
страницата на Община Ценово и кметствата на място, достъпно за всички заинтересовани
лица.
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