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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я  
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВАРНА 

 

 

 

 

ЗАПОВЕД 

 

№ РД-13-7706-414 

 

08.11.2013г. 

 

 

ИВАН ВЕЛИКОВ – областен управител на област с административен център Варна,  

 

У С Т А Н О В И Х: 

 

На основание заповед № РД-13-7706-351/23.09.2013 г. на областния управител на 

област с административен център Варна е насрочен търг с явно наддаване за отдаване под 

наем на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Струга” 

№ 111, само за сградите, подробно описани в АДС, както следва: 

1. Сграда – гараж с идентификатор 10135.3516.93.2 с обща площ 311кв.м., състоящ се 

от 7 клетки - съставен АДС № 7844/13.06.2011г., вписан в книгите по вписванията на 

21.06.2011 г., том XXXVIII, акт № 61, вх. регистър 13310, д. 8062;  

2. Сграда - гараж с идентификатор 10135.3516.93.3 с площ 202 кв.м., състоящ се от 1  

клетка - съставен АДС № 7845/13.06.2011г., вписан в книгите по вписванията на 21.06.2011 

г., том XXXVIII, акт № 55, вх. регистър 13299, д. 8050; 

3. 7 (седем) клетки от сграда – гараж с идентификатор 10135.3516.93.5, с обща площ 

184,00 кв.м. - съставен АДС № 7847/13.06.2011г., вписан в книгите по вписванията на 

21.06.2011 г., том XXXVIII, акт № 51, вх. регистър 13290, д. 8048; 

4. 7 (седем) клетки от сграда – гараж 10135.3516.93.6, с обща площ 211,40 кв.м. - 

съставен АДС № 7848/13.06.2011 г., вписан в книгите по вписванията на 21.06.2011 г., том 

XXXVIII, акт № 32, вх. регистър 13260, д. 8026; 

5. Сграда с идентификатор 10135.3516.93.1 с площ 61 кв.м., представляваща 

административна сграда съставен АДС № 7294/15.01.2009 г., вписан в книгите по 

вписванията на 23.01.2009 г., том III, акт № 4, вх. регистър 970, д. 409, етажност: 2 /два/ 

етажа. 

Гаражна клетка за нуждите на Областна администрация Варна № 15 със застроена 

площ 81 кв.м в сграда – гараж с идентификатор 10135.3516.93.5 и гаражни клетки за 

нуждите на Областна администрация Варна №№ 1;2;3;4 със застроена площ 81,60 кв.м в 

сграда – гараж 10135.3516.93.6 не са предмет на тръжната процедура.  

Съгласно разпоредбата на чл. 45, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за 

държавната собственост (ППЗДС) търгът с явно наддаване може да се проведе в случай, че 

поне двама кандидати са подали заявление за участие, отговарящо на нормативните и 

тръжните условия за провеждане на търга. Съобразно решение 1 по протокол от 28.10.2013 

г. Комисията за провеждане на търга предлага на областния управител да издаде заповед, с 

която да обяви за непроведен търгът поради обстоятелството, че в указания срок - до 12,00 

часа на 25.10.2013 г. в деловодството на Областна администрация Варна за имота, предмет 

на отдаване под наем, не са постъпили документи за участие в процедурата. Решението е 

утвърдено от областния управител на област с административен център Варна. 
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 С оглед на изложеното и на основание на протокол от 28.10.2013 г. на комисията за 

провеждане на търга, чл.45, ал.1 от ППЗДС и чл.32, ал.1 от ЗА, 

 

НАРЕЖДАМ : 

I. ОБЯВЯВАМ за непроведен търга с явно наддаване за отдаване под наем на 

недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Струга” № 111, 

само за сградите, подробно описани в АДС, както следва: 

1. Сграда – гараж с идентификатор 10135.3516.93.2 с обща площ 311кв.м., състоящ се 

от 7 клетки - съставен АДС № 7844/13.06.2011г., вписан в книгите по вписванията на 

21.06.2011 г., том XXXVIII, акт № 61, вх. регистър 13310, д. 8062;  

2. Сграда - гараж с идентификатор 10135.3516.93.3 с площ 202 кв.м., състоящ се от 1  

клетка - съставен АДС № 7845/13.06.2011г., вписан в книгите по вписванията на 21.06.2011 

г., том XXXVIII, акт № 55, вх. регистър 13299, д. 8050; 

3. 7 (седем) клетки от сграда – гараж с идентификатор 10135.3516.93.5, с обща площ 

184,00 кв.м. - съставен АДС № 7847/13.06.2011г., вписан в книгите по вписванията на 

21.06.2011 г., том XXXVIII, акт № 51, вх. регистър 13290, д. 8048; 

4. 7 (седем) клетки от сграда – гараж 10135.3516.93.6, с обща площ 211,40 кв.м. - 

съставен АДС № 7848/13.06.2011 г., вписан в книгите по вписванията на 21.06.2011 г., том 

XXXVIII, акт № 32, вх. регистър 13260, д. 8026; 

5. Сграда с идентификатор 10135.3516.93.1 с площ 61 кв.м., представляваща 

административна сграда съставен АДС № 7294/15.01.2009 г., вписан в книгите по 

вписванията на 23.01.2009 г., том III, акт № 4, вх. регистър 970, д. 409, етажност: 2 /два/ 

етажа. 

Гаражна клетка за нуждите на Областна администрация Варна № 15 със застроена 

площ 81 кв.м в сграда – гараж с идентификатор 10135.3516.93.5 и гаражни клетки за 

нуждите на Областна администрация Варна №№ 1;2;3;4 със застроена площ 81,60 кв.м в 

сграда – гараж 10135.3516.93.6 не са предмет на тръжната процедура.  

 

II. ПРЕКРАТЯВАМ тръжната процедура за отдаване под наем на имота – частна 

държавна собственост, описан в АДС № 7844/13.06.2011 г.; АДС № 7845/13.06.2011 г.; АДС 

№ 7847/13.06.2011 г.; АДС № 7848/13.06.2011 г. и АДС № 7294/15.01.2009 г.  

Настоящата заповед да бъде обявена чрез поставянето й на таблото за обяви в 

сградата на Областна администрация Варна и на интернет – страницата на Областна 

администрация Варна. 

Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в четиринадесет дневен срок от 

обявяването й. 

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник 

областен управител. 

Настоящата заповед се изготви в два еднообразни екземпляра и се копира в четири 

екземпляра. 

Заповедта да се приложи към преписката по търга за отдаване под наем на имота – 

частна държавна собственост, описан в АДС № 7844/13.06.2011 г.; АДС № 7845/13.06.2011 

г.; АДС № 7847/13.06.2011 г.; АДС № 7848/13.06.2011 г.; АДС № 7294/15.01.2009 г. и да се 

връчи на деловодството за сведение и изпълнение. 

Копията от заповедта да се връчат на ресорния заместник областен управител, 

главния секретар, директора на дирекция „АКРРДС”, главния счетоводител. 

 

ИВАН ВЕЛИКОВ   / П /  

Областен управител на област  

с административен център  Варна 

 


