РЕПУБЛИКА

БЪЛГАРИЯ

О Б Л А С ТE Н У П Р А В И Т Е Л Н А О Б Л А С Т Х А С К О В О

З А П О В Е Д
№ РД -13-62/29.09.2021г.
В Областна администрация Хасково е проведен търг с тайно наддаване, открит
със Заповед № ДС-06-30/05.07.2021г. на Областния управител на област Хасково, за
отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост, предоставен
за управление на Областен управител на област Хасково, представляващ: самостоятелен обект с
идентификатор 77195.724.9.7.3 на етаж 0 (партер), с площ 502,54 кв.м, с предназначение – „За
обществено хранене”, находящ се в административна сграда с идентификатор 77195.724.9.7 –
публична държавна собственост, актувана с АПДС № 6880/23.12.2015 г., застроена в поземлен
имот с идентификатор 77195.724.9.7, по кадастралната карта на гр. Хасково, одобрена със
Заповед № РД-18-63/05.10.2006 г. на изп. директор на АГКК – София.
Въз основа на резултатите от проведения на 09.08.2021 г. търг, отразени в протокол
№ РД-10-352/10.08.2021 г., съставен на основание чл. 53, ал. 1 от Правилника за прилагане на
Закона за държавната собственост е издадена Заповед № РД-13-51/11.08.2021 г., с която е
определен участник, спечелил търга. Определеният за наемател не е внесъл гаранционната
вноска, в размер на един месечен наем, посочена в т. 3 на Заповед № РД-13-51/11.08.2021 г. и
съобразно чл. 57, ал. 1 от ППЗДС, поради което със заповед РД-13-54/26.08.2021 за наемател е
определен следващият в класирането кандидат, който също не е внесъл гаранционната вноска,
в размер на един месечен наем в определения със заповед РД-13-54/26.08.2021 срок.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 16, ал. 2, във връзка с чл. 19, ал. 1 от
Закона за държавната собственост и чл. 57, ал. 2 и ал. 3, предложение второ от Правилника за
прилагане на Закона за държавната собственост,
НАРЕЖДАМ:
1.
Определям ЕТ ”ТРАКИЯ ТУРИСТ – ХРИСТО СЛАВОВ”, ЕИК 040547319,
регистриран с Решение по фирмено дело № 2942/1992г. на Хасковски окръжен съд, със
седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул.“Драгоман“, бл. 1А, вх. Б, ап. 11,
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представлявано от Христо Славов, с подадена оферта вх. № 4 от 06.08.2021г., 16:53 ч., за
участник спечелил търга с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот публична държавна собственост, предоставен за управление на Областен управител на област
Хасково, представляващ: самостоятелен обект с идентификатор 77195.724.9.7.3 на етаж 0
(партер), с площ 502,54 кв.м, с предназначение – „За обществено хранене”, находящ се в
административна сграда с идентификатор 77195.724.9.7 – публична държавна собственост,
актувана с АПДС № 6880/23.12.2015 г., застроена в поземлен имот с идентификатор
77195.724.9.7, по кадастралната карта на гр. Хасково, одобрена със Заповед № РД-1863/05.10.2006 г. на изп. директор на АГКК – София.
2.
Частта от недвижимия имот - публична държавна собственост, представляващ
самостоятелен обект с идентификатор 77195.724.9.7.3 на етаж 0 (партер), с площ 502,54 кв.м, с
предназначение – „За обществено хранене”,
находящ се в административна сграда с
идентификатор 77195.724.9.7 – публична държавна собственост, описан в АПДС №
6880/23.12.2015 г., се отдава под наем за срок от 5 /пет/ години, считано от датата на
подписване на приемо-предавателния протокол.
3.
Месечната наемна цена е в размер на 2222,00 лв. /две хиляди, двеста двадесет и два
лева/ с ДДС. Участникът е длъжен в 14-дневен срок от датата на влизане в сила на настоящата
заповед да внесе:
3.1. гаранционната вноска, в размер на един месечен наем, по банкова сметка на Областна
администрация Хасково в Търговска банка Д АД, клон Хасково:
IBAN: BG 23 DEMI 9240 3300 1169 75, BIC: DEMIBGSF.
4.
Условия за плащане на месечния наем:
4.1. наемът се заплаща от 1-во до 5-то число на текущия месец по банков път по
транзитната сметка на Областна администрация – Хасково в Търговска банка Д АД, клон
Хасково: IBAN: BG 16 DEMI 9240 3100 1169 72, BIC: DEMIBGSF.
4.2. в наемната цена не са включени разходите, свързани с ползването на имота /ел.
енергия, топлоенергия, вода, годишна такса смет и други, свързани с ползването/, които се
заплащат от наемателя отделно.
5.
В случай, че лицето по т. 1, определено за наемател, не внесе сумата по т. 3.1 в
определения 14-дневен срок се приема, че се е отказал от сключването на договора и депозитът
му за участие в търга не се възстановява.
6.
На основание чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за държавната
собственост, настоящата заповед да се обяви в сградата на Областна администрация Хасково, с
адрес: гр. Хасково, пл. „Свобода“ № 5, на таблото за обяви достъпно до всички заинтересовани
лица и на интернет страницата на Областна администрация
Хасково /https://www.hs.government.bg/posts/57 , раздел „Актуално“, подраздел „Търгове“.
7.
Заповедта да се съобщи на участника в търга по реда на
Администранивнопроцесуалния кодекс.
Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на Администранивнопроцесуалния
кодекс пред Административен съд – Хасково. Жалбата се подава в писмена форма чрез
административния орган, чийто акт се оспорва, в 14-дневен срок от съобщаването му на
заинтересованите лица.
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Копие от заповедта да се връчи на Дирекция „АПОФУС” и Дирекция „АКРРДС” при
Областна администрация – Хасково – за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на директор дирекция „АКРРДС“ на
Областна администрация Хасково.

-ПИЖЖ. МИНКО АНГЕЛОВ
Областен управител на област Хасково
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