РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

З А П О В Е Д
№РД-14-37
Плевен 12.09.2019 г.
На основание чл. 16, ал. 2, от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 от
Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Протокол от 11.09.2019 г.
за проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терен с площ 60 кв.м.,
представляващ част от недвижим имот – публична държавна собственост, с идентификатор
56722.621.37 по кадастралната карта на гр. Плевен, в защитена местност „Кайлъка“, актуван
с АДС№4905/14.04.2010 г., за разполагане на преместваемо съоръжение – надуваем батут
по реда на чл. 56 от ЗУТ, съгласно схема, одобрена от Главния архитект на община Плевен,
О П Р Е Д Е Л Я М:
“АЛТОМАН 19” ЕООД, гр. Варна, вписан в Търговския регистър при Агенция по
вписванията с ЕИК 205795526, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул.
“Царевец” №75, ет. 3, ап. 8, представляван от Антон Христов Апостолов с ЕГН
за
спечелил търга с тайно наддаване за отдаване под наем на терен с площ 60 кв.м.,
представляващ част от недвижим имот – публична държавна собственост, с
идентификатор 56722.621.37 по кадастралната карта на гр. Плевен, в защитена
местност „Кайлъка“, актуван с АДС№4905/14.04.2010 г., за разполагане на
преместваемо съоръжение – надуваем батут по реда на чл. 56 от ЗУТ, съгласно схема,
одобрена от Главния архитект на община Плевен, по предложената от него месечна
наемна цена 402 (четиристотин и два) лева, без ДДС. Цената с включен ДДС е в размер
на 482,40 (четиристотин осемдесет и два лева и четиридесет ст.) лева.
Заповедта
да
се
съобщи
на
участниците
в
търга
по
реда
на
Административнопроцесуалния кодекс.
Заповедта да се обяви по реда на чл. 56 от ППЗДС и след влизането й в сила да се
връчи на „АЛТОМАН 19“ ЕООД, гр. Варна, представляван от Антон Христов Апостолов.
В 7 (седем) дневен срок от влизането в сила на настоящата заповед да бъде сключен
договор за наем със спечелилия търга, със срок до 30.09.2024 г.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – Плевен в 14-дневен
срок от съобщаването й.
Копие от заповедта да се връчи на Дирекция „АПОФУС” и Дирекция „АКРРДС” при
Областна администрация – Плевен - за сведение и изпълнение.
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