РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областeн управител на област Русе
ЗАПОВЕД
№ 5-95-00 - 554
Русе, 28.09.2018 г.
На основание чл. 32, ал. 1 и чл. 31, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за администрацията във
връзка с чл. 46 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и
Протокол от 19.09.2018 г. на комисията за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване
под наем, назначена със Заповед № 5-95-00-447/06.08.2018 г. на Областен управител на
област Русе
Н А Р Е Ж Д А М:
1. Прекратявам процедурата за провеждане на търг с явно наддаване за
отдаване под наем на имот – частна държавна собственост, с административен адрес гр.
Русе, ул. "Пирот" № 12, представляващ сграда с идентификатор 63427.2.686.8 по
кадастралната карта на гр. Русе със застроена площ 51 кв. м - масивна, едноетажна, с
предназначение: хангар, депо, гараж, построена 1990 г., предмет на АЧДС
№ 5556/23.06.2014 г., открита със Заповед № 5-95-00-447/06.08.2018 г. на Областен
управител на област Русе.
МОТИВИ:
В срока, определен със Заповед № 5-95-00-447/06.08.2018 г. за закупуване на
тръжна документация (17:30 часа на 10.09.2018 г.), внасяне на депозит за участие (16:30
часа на 13.09.2018 г.) и подаване на заявление за участие (17:30 часа на 18.09.2018 г.) в
търга с явно наддаване за отдаване под наем на имот – частна държавна собственост, с
административен адрес гр. Русе, ул. "Пирот" № 12, предмет на АЧДС № 5556/23.06.2014 г.,
няма закупена тръжна документация съответно, няма подадени писмени заявления за
участие в обявения търг.
Заповедта подлежи на оспорване в 14 – дневен срок от съобщаването ѝ пред
Административен съд Русе.
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Заповедта да се обяви на таблото за обяви и интернет сайта на Областна
администрация Русе.

/П/
ГАЛИН ГРИГOРОВ
Областен управител на област Русе
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