РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

О Б Л А С Т E Н У П РА В И Т Е Л Н А О Б Л А С Т ГА Б Р О В О
ИЗВЛЕЧЕНИЕ

З А П О В Е Д
№ ДС-02-17
Габрово, 25.01.2018 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 19 от Закона за държавната
собственост (ЗДС), във връзка с чл. 13, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за
държавната собственост (ППЗДС) и протокол рег. № ДС-01-1658/5/ 24.01.2018 год. на
комисия, назначена със Заповед № ДС-02-205/ 13.12.2017 год. на Областен управител на
област Габрово, за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим
имот – частна държавна собственост

НАРЕЖДАМ:
Определям „СИ ВЕНДИНГ СПОТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление
гр. Габрово, ул. „Мир” № 26, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с
ЕИК ....................., представлявано от Спас Димитров Иванов – управител на дружеството, за
наемател на недвижим имот – частна държавна собственост, съгласно АДС № 2152/
21.11.2013 год., утвърден от Областен управител на област Габрово, представляващ част от
фоайето (пред асансьорните клетки) на партерния етаж на сграда № 1, разположена в
поземлен имот с идентификатор 14218.504.494 по КККР на гр. Габрово, с площ за частта 1,50
(едно цяло и петдесет стотни) кв.м., адрес на обекта: гр. Габрово, ул. „Брянска” № 30, ет. 0.
На основание чл. 13, ал. 4 от ППЗДС с горецитираното юридическо лице да бъде
сключен договор за отдаване под наем на описания по-горе имот, при месечна наемна цена в
размер на 74,60 лева (седемдесет и четири лева и шестдесет стотинки), без ДДС и срок на
договора 5 (пет) години.
В изпълнение разпоредбите на чл. 55, ал. 2, във връзка с чл. 13, ал. 3 и чл. 56 от ППЗДС
настоящата заповед да бъде съобщена на участниците в търга по реда на
Административнопроцесуалния кодекс, да бъде обявена на информационното табло,
находящо се на партерния етаж в сградата на Областна администрация на област Габрово и
на интернет страницата на администрацията.
На основание чл. 55, ал. 3 от ППЗДС заповедта може да бъде обжалвана от
заинтересованите участници в търга в четиринадесетдневен срок от връчването й чрез
Областен управител на област Габрово пред Административен съд - Габрово.
Изпълнението на настоящата заповед възлагам на главен експерт в дирекция АКРРДС
при Областна администрация на област Габрово.
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