РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областeн управител на област Русе
ЗАПОВЕД
№ 5-95-00-229
Русе, 25.04.2018 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 19, ал. 1 от Закона
за държавната собственост във връзка с чл. 13, ал. 3 и чл. 55 от Правилника за
прилагане на закона за държавната собственост и протокол от 18.04.2018 г. на
комисията за провеждане на търг с явно наддаване, назначена със заповед № 5-95-00103/27.02.2018 г. на областния управител на област Русе
Н А Р Е Ж Д А М:
1. ОПРЕДЕЛЯМ класирания на първо място кандидат, „МОДЕРНА БИГГ”
ЕООД, ЕИК 204740441, със седалище и адрес на управление: област Русе, община Русе,
гр. Мартен, ул. „България” № 3, с управител Десислава Костадинова Малчева, чрез
пълномощника си Радостина Христова Андреева за спечелил търг с явно наддаване, за
отдаване под наем на имот – частна държавна собственост, находящ се в гр. Русе,
ул. „Генерал Гурко” № 12, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.2.235
по кадастралната карта на гр. Русе с площ 378 кв.м, заедно с изградената в него сграда с
идентификатор 63427.2.235.1 – масивна, едноетажна със застроена площ 209 кв.м –
паметник на културата, предмет на АЧДС № 4908/08.08.2011 г., за срок от три години,
при месечна наемна цена в размер на 840 (осемстотин и четиридесет) лева, с
включен ДДС.
2. ВЪЗЛАГАМ изпълнението на заповедта на Росица Якимова – главен експерт в
отдел „Държавна собственост” към дирекция „АКРРДС” – Областна администрация –
Русе, да подготви договор за наем между областния управител на област Русе и
„МОДЕРНА БИГГ” ЕООД в 7-дневен срок, след изтичане на срока за обжалване на
заповедта по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
3. ВЪЗЛАГАМ на Росица Якимова – главен експерт в отдел „Държавна
собственост” към дирекция АКРРДС – Областна администрация – Русе, в 3-дневен срок
да постави копие от настоящата заповед на таблото във фоайето на сградата на
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Областна администрация – Русе, находяща на пл. „Свобода” № 6 в гр. Русе. Заповедта
да се обяви и на интернет страницата на Областна администрация – Русе.
4. В случай на отказ от страна на „МОДЕРНА БИГГ” ЕООД, да подпише
договора за наем, да се издаде заповед за прекратяване на процедурата за провеждане
на търга.
Настоящата заповед се състави и подписа в три еднообразни екземпляра: по
един за „МОДЕРНА БИГГ” ЕООД, за деловодството на Областна администрация –
Русе и за досието на имота. Копие от заповедта да се връчи на директора на дирекция
АПОФУС за сведение.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обявяването ѝ, по реда на
Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд – Русе.
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