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З  А  П  О  В  Е  Д  

 

№ ОА-76 

София 03.04. 2020 г. 

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията/ЗА/, и във връзка с 

усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 

на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното 

събрание на Република България извънредно положение и Заповед № РД-01-

124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването на Република България, изм. и доп. 

със Заповед № РД-01-131/17.03.2020 г., Заповед № РД-01-139/19.03.2020 г., Заповед № 

РД-01-144 от 22.03.2020 г., Заповед № РД-01-154/26.03.2020 г. и Заповед № РД-01-

168/30.03.2020 г. 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

I. Отменям, във връзка с обявеното извънредно положение, процедурата за 

провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим 

имот – публична държавна собственост /АДС № 08812 от 18.02.2015 г., утвърден от 

Областния управител на Област София/, находящ се на партерния етаж на 

административната сграда на Областна администрация на Софийска област, бул. 

„Витоша” № 6, гр. София, с полезна площ 1,00 кв.м. /съгласно Схема за поставяне 

на вендинг-автомат/, с предназначение: монтиране и експлоатация на 1 /един/ 

брой вендинг-автомат, с предоставени права за управление върху имота на Областния 

управител на Софийска област, на основание чл. 18, ал.1 от Закона за държавната 

собственост, за срок от 3 /три / години, открита с моя Заповед №ТПН-1/04.03.2020 г. 

ІІ. На закупилите тръжни документи да се възстановят средствата след 

представяне на разходооправдателен документ на касата на Областната 

администрация на Софийска област, гр. София, бул. “Витоша” № 6, ет. 3, стая № 224, 

от 09:00 ч. до 16:00 ч., всеки работен ден. 

  

Настоящата заповед да бъде качена  на официалният сайт на Областна 

администрация на Софийска област и на таблото за съобщения, находящо се в 

административната сграда на бул. „Витоша” № 6, етаж V за сведение на 

заинтересованите страни. 

           Контрол по настоящата Заповед възлагам на г-жа Мая Цанова – Главен секретар 

на Областната администрация на Софийска област. 

 

 

 

ИЛИАН ТОДОРОВ /п/ 

Областен управител на Софийска област  
 

 

 


