
 

 

                                                                                                              
ЗАПОВЕД 

 

      № ОА-197 

     София11.07.2018г. 

 

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

проведен търг с тайно наддаване на 06.07.2018г. за отдаване под наем на имот публична 

държавна собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

68134.1001.156.2.46 с площ от 253 кв.м  по КККР на гр. София, одобрени със Заповед № 

РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, с административен адрес гр. София, район 

Триадица, бул. „Витоша“ № 4, ет. 1, с предназначение на самостоятелния обект: За 

обществено хранене, съгласно Схема № 15-228239-16.04.2018г., издадена от СГКК-гр. 

София, а съгласно Акт за публична държавна собственост /АПДС/ № 08072/12.10.2012г. 

– „Клуб - ресторант“, с площ от 253 кв.м, построен в кв.303, имот планснимачен № 9, 

УПИ VI - 9 и частично в имот планоснимачен №10, УПИ III по регулационния план на 

гр. София, с полезна площ от 217, 80 кв.м,  с предназначение „Клуб - ресторант“ 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

 За спечелил търга „АЛЬО – АГРО“ ЕООД, ЕИК 101796947, със седалище и адрес 

на управление: гр. Петрич, ул. „ 22 Октомври“ №25 , представлявано от Росен Кирков, с 

предложена месечна наемна цена в размер на 1265.00 /хиляда двеста шестдесет и пет 

лева / лв. без ДДС. 

 

ПРЕДОСТАВЯМ: 

 

Възмездно на „АЛЬО – АГРО“ ЕООД, ЕИК 101796947, със седалище и адрес на 

управление: гр. Петрич, ул. „ 22 Октомври“ №25 , представлявано от Росен Кирков,                

за срок от 8 / осем/ години следния недвижим имот - публична държавна собственост, 

представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1001.156.2.46 с 

площ от 253 кв.м  по КККР на гр. София, одобрени със Заповед № РД-18-

108/13.12.2016г. на ИД на АГКК, с административен адрес гр. София, район Триадица, 

бул. „Витоша“ № 4, ет. 1, с предназначение на самостоятелния обект: За обществено 

хранене, съгласно Схема № 15-228239-16.04.2018г., издадена от СГКК-гр. София, а 

съгласно Акт за публична държавна собственост /АПДС/ № 08072/12.10.2012г. – „Клуб 

- ресторант“, с площ от 253 кв.м, построен в кв.303, имот планснимачен № 9, УПИ VI - 9 

и частично в имот планоснимачен №10, УПИ III по регулационния план на гр. София, с 

полезна площ от 217,80 кв.м,  с предназначение „Клуб - ресторант“ 
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. 

     /п/ 

ИЛИАН ТОДОРОВ 

Областен управител  на Софийска област 


