
 
 

РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

Областен управител на област Добрич 
 

 

 

 

З А П О В Е Д 
 

№  ДжС-09-12-9 

гр. Добрич, 28.05.2018 год. 

 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 19, ал. 1 от Закона за 

държавната собственост и чл. 13, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за 

държавната собственост, след провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем 

на 1 (една) стая и ½ идеална част от коридор с обща полезна площ от 23 кв. м.,  

разположени в едноетажна сграда (старо училище) със ЗП 442,50 кв. м., в кв. 10, парц. IV 

по плана на с. Свобода, общ. Добричка, подробно описан в АЧДС № 1463/14.03.2001 г. и 

съгласно Протокол от 22.05.2018 г. на комисия, назначена със Заповед № ДжС-09-12-

8/12.04.2018г. на Областен управител на област Добрич, 

Н А Р Е Ж Д А М : 

1. ОПРЕДЕЛЯМ  „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД, ЕИК 121396123, със седалище и 

адрес на управление гр. София, Район Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов“ № 

1, бл. 31, представлявано от Деян Стоянов Дънешки – Главен изпълнителен директор, чрез 

пълномощника си Георги Нойков Янакиев – Директор на Регионално управление 

„Североизточен регион“ на „Български пощи“ ЕАД, по силата на пълномощно № 

9314/20.11.2014г. на Нотариус Валентина Георгиева, с район на действие гр. София, рег. 

№ 340 на НК, за спечелил търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от 

недвижим имот – частна държавна собственост, а именно:  

1 (една) стая и ½ идеална част от коридор с обща полезна площ от 23 кв. м.,  

разположени в едноетажна сграда (старо училище) със ЗП 442,50 кв. м., в кв. 10, 

парц. IV по плана на с. Свобода, общ. Добричка, предназначена за предоставяне на 

пощенски услуги, срещу предложена месечна наемна цена в размер на 37,50 лв. /тридесет 

и седем лева и петдесет стотинки/ без включен ДДС. 

2. Въз основа на настоящата заповед да се сключи договор за наем. 

3. Настоящата заповед да се съобщи на участника в търга, да се публикува на 

информационното табло и на интернет страницата на Областна администрация Добрич. 

4. Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд - Добрич в 14-

дневен срок от съобщаването й. 

 

КРАСИМИР КИРИЛОВ                                                                             

Областен управител на област Добрич 

 


