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З А П О В Е Д  

 

№  ОА-143/14.08.2020 г. 

 

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията /ЗА/ и чл.51 от 

Правилника за прилагане на закона за държавната собственост /ППЗДС/, 

 

ОБЯВЯВАМ: 

 

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

имот – публична държавна собственост /АДС № 08813 от 18.02.2015 г., утвърден от 

Областния управител на Област София/, представляващ Кабинет 622 (шестстотин 

двадесет и две), с площ от 14,33 (четиринадесет цяло и тридесет и три стотни) кв.м. на 

шести етаж на административна сграда – публична държавна собственост, находяща се 

в гр. София, район „Триадица”, УПИ ІV, кв. 303, м. „Зони Г-Центъра”, с 

административен адрес: бул. „Витоша” № 6, гр. София, с предоставени права за 

управление върху имота  на Областния управител на Софийска област, на основание 

чл. 18, ал. 1 от Закона за държавната собственост и прекратявам тръжната 

процедура.  

 В срока до 17,00 часа на 06.08.2020 г., определен със Заповед № ТПН – 

4/30.06.2020 г. на Областния управител на Софийска област, няма постъпили 

заявления за участие в търга. 

 Съгласно чл. 51, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната 

собственост, търгът с тайно наддаване може да се проведе, в случай, че поне един 

кандидат е подал заявление за участие, отговарящо на нормативните и тръжните 

условия за провеждане на търг. 

На основание чл. 56 от ППЗДС, настоящата заповед да бъде обявена на 

информационното табло на V етаж в административната сграда на бул. „Витоша” № 6, 

гр. София и на официалната интернет страница на Областна администрация на 

Софийска област: : www.sofoblast.bg. 

Изпълнението на настоящата заповед възлагам на председателя на комисията, 

определен с моя Заповед № ТПН – 4/30.06.2020 г. 

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

на Областна администрация на Софийска област. 

      

 

 

ИЛИАН ТОДОРОВ (П) 

Областен управител на Софийска област  
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