РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областeн управител на област Русе
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№ 5-95-00 - 434
Русе, 10.07.2017 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията във връзка с чл. 62, ал. 2
от Административнопроцесуалния кодекс и след като установих, че е допусната
очевидна фактическа грешка в Заповед № 5-95-00-364/08.06.2017 г. на областния
управител на област Русе, с която е открита тръжна процедура, насрочена за 13.07.2017
г. и е утвърдена тръжна документация
Н А Р Е Ж Д А М:
І. ДОПУСКАМ ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА:
1. В Заповед № 5-95-00-364/08.06.2017 г. на областния управител на област Русе:
Текста към т. 3 „Депозитът се внася по банкова сметка на Институт по
земеделие и семезнание „Образцов чифлик” гр. Русе: IBAN BG 47
UNCR75273145673701, BIC код UNCRBGSF, УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД – клон Русе”
да се чете:
„Депозитът се внася по банкова сметка на Областна администрация – Русе
IBAN: BG23UBBS80023300124435, BIC код на банката: UBBSBGSF при ТБ ОББ АД –
клон Русе”;
2. В Тръжни условия:
Текста към т. 6 „и се внася за съответната позиция по която ще се участва в
търга по банкова сметка на Институт по земеделие и семезнание „Образцов
чифлик” гр. Русе: IBAN BG 47 UNCR75273145673701, BIC код UNCRBGSF,
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД – клон Русе.”
да се чете:
„и се внася за съответната позиция по която ще се участва в търга по
банкова
сметка
на
Областна
администрация
–
Русе
IBAN:
BG23UBBS80023300124435, BIC код на банката: UBBSBGSF при ТБ ОББ АД – клон
Русе”;
3. В Проект на Договор за покупко-продажба на имот – частна държавна
собственост чрез търг с тайно наддаване – Приложение № 2:
Текста по т. 3.1. „…по сметката на Института по земеделие и семезнание
„Образцов чифлик” гр. Русе…”
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да се чете:
„…по банкова сметка на Областна администрация – Русе…”
II. ОТЛАГАМ насрочения за 13.07.2017 г. търг с тайно наддаване за продажба
на имоти – частна държавна собственост и насрочвам нова дата за провеждането му –
02.08.2017 г. от 09:30 часа.
ІII. Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № 5-95-00-364/08.06.2017 г.
Заповедта да се доведе до знанието на членовете на комисията за сведение и изпълнение,
както и да се връчи на заинтересованите лица, закупили тръжна документация, съгласно
списъците на лицата, закупили тръжни книжа за участие в търг с тайно наддаване.
Настоящата
Заповед
подлежи
на
обжалване
по
реда
на
Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от получаването ѝ, чрез
областния управител до Административен съд – Русе.

СВИЛЕН ИВАНОВ /П/
Заместник областен управител
За областен управител на област Русе
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