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З  А  П  О  В  Е  Д  

№  ОА-25 

София 23.01.2019 г. 

 

На основание чл. 55 от ППЗДС, във връзка с чл. 16, ал.2 от ЗДС и след проведен 

търг с тайно наддаване на 18.01.2019 г. за отдаване под наем на имот публична 

държавна собственост, представляващ част от недвижим имот - публична държавна 

собственост /АДС №08813 от 18.02.2015 г., утвърден от Областния управител на 

област София/, находяща се на партерния етаж на административната сграда на 

Областна администрация на Софийска област, бул. „Витоша” №6, гр. София, с полезна 

площ 2,50 кв.м. /съгласно Схема за поставяне на вендинг-автомат/, с 

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

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

За спечелил търга „Вендинг Партнерс” ЕООД, ЕИК/БУЛСТАТ 131057048, със 

седалище и адрес на управление: гр. София  , район „Лозенец”, бул. „Черни връх” №47, 

представляван от Пламен Спасов Спасов, с предложена месечна наемна цена в размер 

на 426,00 /четиристотин двадесет и шест / лева без ДДС. 

 

ПРЕДОСТАВЯМ: 

Възмездно на „Вендинг Партнерс” ЕООД, ЕИК/БУЛСТАТ 131057048, със 

седалище и адрес на управление: гр. София, Район „Лозенец” бул. „Черни връх” №47, 

представляван от Пламен Спасов Спасов за срок от 3 /три/ години следния недвижим 

имот - публична държавна собственост, представляващ част от недвижим имот - 

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

Областния управител на област София/, находяща се на партерния етаж на 

административната сграда на Областна администрация на Софийска област, бул. 

«Витоша» №6, гр. София, с полезна площ 2,50 кв.м. /съгласно Схема за поставяне 

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

брой вендинг-автомат  

За условията на ползване на имота да се сключи договор за наем. 

 Настоящата Заповед подлежи на обжалване по реда на АПК. 

 След влизане в сила на Заповедта да се връчи на спечелилия търга, по реда на 

АПК. 

 

ИЛИАН ТОДОРОВ 

Областен управител на Софийска област  
    

http://www.sofoblast.bg/

