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З   А   П   О   В   Е   Д 

 

№РД-16-1363/06.12.2019г. 
 

На основание чл.13, ал.3 във връзка с ал.5 от Правилника за прилагане 

на Закона на държавната собственост и Протокол от 28.11.2019 г.                                               

на комисията по провеждане на открит с  моя                                                    

Заповед № РД-16-1088/17.10.2019г., търг с тайно наддаване за отдаване 

под наем на имот – част от имот публична държавна собственост по 

АПДС №3453/11.05.2000 г., представляващ  обособена част от 200 кв.м. 

неизползвана земя находящ се в гр. Пловдив, ж.к. Тракия, местност „Бей 

кър” – пътя за  с. Ягодово, предназначен за стопански нужди, 

 

ЗАПОВЯДВАМ : 

 

І. Обявявам класирането на  участниците, както следва: 

-Първо място: „Георги Петров Георгиев 63“ ЕООД, с предложена 

месечна  наемна цена в размер на 200 лева,  без ДДС; 

            ІІ. Няма отстранени от участие кандидати 

ІІІ. Определям за спечелил търга класирания на първо място 

участник - „Георги Петров Георгиев 63“ ЕООД   

Мотиви – спечелилият кандидат е предложил най- висока наемна цена 

ІV. Определям месечна наемна цена в размер на:                                            

200 /двеста лева/, без ДДС  

Настоящата заповед следва да се съобщи на  участниците в търга по 

реда на Административнопроцесуалния кодекс и се обявява на 

информационното табло  в сградата на Ректората на Аграрен университет – 

Пловдив и на интернет страницата на университета. 

Настоящата заповед може да се обжалва пред Административен съд -

Пловдив  в 14 – дневен срок от съобщаването й по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс. 

Настоящата Заповед влиза в сила след изтичане  срока на обжалването 

и, който съобразно чл.149 от АПК е 14 дневен, като започва да се брои от 

момента на получаване на заповедта от участниците. 

В седемдневен срок от влизане в сила на настоящата заповед лицето, 

определено за спечелило търга, сключва договор за наем с текст по утвърден 

образец, съгласно тръжната документация.  

При отказ на лицето класирано на първо място да сключи договор се 

приема, че същото се е отказало и депозитът му за участие не се  връща.  

Депозитите на неспечелилите участници и на участниците, които не са 

допуснати до  търга се освобождават след влизане в сила на заповедта за 

определяне на наемател, по писмено искане на  участниците. 

На  класирания на първо място участник, депозитът се възстановява 

след сключването на договора за наем.  

Депозит на отказал се участник – не се възстановява 

 

РЕКТОР:  /п/ 

проф. д-р Христина Янчева 
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