РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
ЗАПОВЕД
№ РД-08-36
Ловеч, 15.05.2018 г.
На основание чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост (ЗДС),
чл. 55 от Правилника за прилагане на ЗДС и протокол от 09.05.2018 г. на комисия, назначена
със заповед № РД-08-20/27.03.2018 г. за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване
под наем на част от имот – публична държавна собственост, представляващ помещение с
площ от 8 кв. м., находящо се на партерен етаж в административна сграда Дом „Преслав“ с
идентификатор 43952.514.73.1 по КККР на гр. Ловеч с адрес: гр. Ловеч, ул. „Търговска”
№ 24, актуван с АПДС № 2954/13.01.2017 г., с предназначение: за извършване на дейност в
полза на социално слаби групи хора и хора с увреждания
НАРЕЖДАМ:
Определям СДРУЖЕНИЕ „ЗАКРИЛА – ЛОВЕЧ“, БУЛСТАТ 110501797, със
седалище и адрес на управление: гр. Ловеч, представлявано от Мария **** Недялкова с ЕГН
*******, за НАЕМАТЕЛ на следния недвижим имот – публична държавна собственост,
представляващ: помещение с площ от 8 кв. м., находящо се на партерен етаж в
административна сграда Дом „Преслав“ с идентификатор 43952.514.73.1 по КККР на
гр. Ловеч с адрес: гр. Ловеч, ул. „Търговска” № 24, актуван с АПДС № 2954/13.01.2017 г., с
предназначение: за извършване на дейност в полза на социално слаби групи хора и хора с
увреждания.
Предложената на търга от НАЕМАТЕЛЯ месечна наемна цена е в размер на 24.00 лв.
(двадесет и четири) без ДДС. Наемната цена с включено ДДС е в размер на 28.80 лв.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от
Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й.
След влизане в сила на заповедта, да се сключи договор за наем със срок от 3 години.
Препис от настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица за сведение и
изпълнение.
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