З А П О В Е Д
№ ОА-204/29.06.2022 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:
I.
За непроведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от
недвижим имот- частна държавна собственост, представляващи:
- 02 - Склад с друго предназначение, с площ от 973,00 /деветстотин седемдесет
и три/ кв.м., на два етажа, конструкция от сглобяеми стоманобетонни
елементи, построен 1983 г.;
- 12 - Склад с друго предназначение, с площ от 280,00 /двеста и осемдесет/
кв.м., на един етаж, конструкция от сглобяеми стоманобетонни елементи,
построен 1983 г.;
- 14 - Сграда за портиерни, с площ от 79,00 /седемдесет и девет/ кв.м., на един
етаж, масивна конструкция, построена 1983 г.
- 15 - Сграда с друго предназначение, с площ от 96,00 /деветдесет и шест/
кв.м., на един етаж, монолитна конструкция, построен 1983 г.;
- 16 - Гараж за автомобили – надземен, с площ от 371,00 /триста седемдесет и
един/ кв. м., на един етаж, монолитна конструкция, построен 1983 г.,
находящи се в поземлен имот № 000539 (номер нула нула нула пет три
девет) с площ от 78 850 кв.м., в който са построени общо 22 (двадесет и два) броя
сгради, в обл. Софийска, община Ихтиман, землището на с. Бузяковци, за който е
съставен АЧДС № 4584/19.04.2012 г., утвърден от Областния управител на Софийска
област, с предоставени права за управление на Областния управител на Софийска
област, на основание чл. 18, ал. 1 от Закона за държавната собственост, във връзка с
Разпореждане № 4 от 30.12.2011 г. на Министерски съвет на Република България,
писма с изх. № 92-00-1076/20.01.2012 г. и изх. № 92-00-1076/20.02.2012 г. на
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, и прекратявам
тръжната процедура.
В срока до 17,00 часа на 20.06.2020 г., определен със Заповед № ТПН –2
/16.05.2022 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,
София - 1000, бул. “Витоша” № 6, тел. 9301-801, 9301-813, факс 988-34-84,
e-mail:sofoblast@government.bg; https://sofoblast.egov.bg/

гр. София и на официалната интернет страница на Областна администрация на
Софийска област: https://sofoblast.egov.bg/.
Изпълнението на настоящата заповед възлагам на Валерия Чинова- старши
експерт в отдел КАК, дирекция АКРРДС- член на комисията, определен със Заповед №
ТПН – 2/16.05.2022 г. на Областния управител на Софийска област.
Контрол по настоящата заповед възлагам на главния секретар на Областна
администрация на Софийска област.
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