
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

З А  П О В Е Д

№ 721

гр. София, 10.04. 2018 година

На основание чл. 16,ал.2 от Закона за държавната собственост/ЗДС/ 
във връзка с чл. 19,ал.1 от ЗДС и чл. 13,ал.3 и ал. 5 , чл.46, чл.51,ал.1,изр.1 
и чл. 55,ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната 
собственост / Г1ПЗДС/, след като се запознах с резултатите от проведения 
търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот- 
публична държавна собственост, находящ се в административната сграда на 
Върховния административен съд , с адрес : гр.София, бул. „Александър 
Стамболийски № 18, представляващ площ за разполагане на 1 банкомат, 
отразени в протокол от 30.03.2018 година за работата на комисията за 
разглеждане,оценяване и класиране на ценови предложения, назначена със 
Заповед № 260/13.02.2018г.

Н А Р Е Ж Д А М :

I. Обявявам търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от 
имот - публична държавна собственост, находящ се в административната 
сграда на Върховния административен съд в гр. София, бул. „Александър 
Стамболийски" № 18, представляващ площ от 1.00 /един/кв.м. от 
централното фоайе от съдебната сграда -  обект №1-партер, предназначена 
за разполагане на 1 брой терминално устройство ATM/банкомат/ за 
непроведен.
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I I . Обявявам процедурата за провеждане на търга с тайно наддаване 
за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост, 
находящ се в административната сграда на Върховния административен съд 
в гр. София,бул. „Александър Стамболийски" № 18, представляващ площ от 
1.00/един/ кв.м.от централното фоайе от съдебната сграда -  обект №1- 
партер, предназначена за разполагане на 1 брой терминално устройство 
ATM/банкомат/, открита със Заповед № 260/13.02.2018г. на главния 
секретар на Върховния административен съд за прекратена.

Настоящата заповед да се обяви в сградата и на интернет страницата 
на Върховния административен съд.
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