
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

■ЙЙНЙЕй

ПРОТОКОЛ

На 25.07.2018 г. в 11.00 часа , в зала № 2, втори етаж, в сградата на 
ВАС се събра комисия, определена със Заповед № 1584/19.06.2018 г. на 
председателя на Върховния административен съд да проведе 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, в гр. София, бул. „Александър 
Стамболийски” № 18, представляващ площ от 1 кв.м., подходяща за 
разполагане на банкомат, в състав:

Председател : Мариника Чернева- заместник- председател на ВАС.

Ч лен ове:

1.Ваня Анчева- председател на УП-мо отделение на ВАС.

2. Христо Томов- резервен член по Заповед № 1584/19.06.2018г. на 
мястото на редовния член на комисията Асен Мингов - съдебен 
помощник във ВАС, който е служебно възпрепятстван.

3. Ралица Рачкова- съдебен помощник във ВАС.

4. Адриана Горанова- експерт- бюджет и финанси в отдел ФС на
ВАС.

Председателят на комисията обяви ,че в определения срок до 16:00 
часа на 24 юли 2018 г. няма постъпило нито едно заявление за участие в 
тръжната процедура.
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Откриването на процедурата и провеждането и по правилата и реда, 
определени в глава V от ППЗДС и тръжната документация не може да се 
проведе, съгласно разпоредбата на чл.51,ал.1 от ППЗДС.

Комисията предлага на председателя на Върховния 
административен съд да обяви търга за непроведен и прекрати 
тръжната процедура.

Настоящият протокол се изготви и подписа на 25.07.2018 година.

К ом исия:

Председател :

Мариника Чернева ................./п/

Членове :

1. Ваня Анчева  /п/

2. Христо Томов  /п/..

3. Ралица Рачкова ............/п /..

4.Адриана Горанова ............/п /...
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З А  П О В Е Д

№ 2015

гр. София, 27.07. 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 / ПГ13ДС/, 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 25.07.2018 година за работата на комисията за 
разглеждане,оценяване и класиране на ценови предложения, назначена със 
Заповед № 1584/19.06.2018г.

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 АТМ/банкомат/ за 
непроведен.
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II. 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 
АТМ/банкомат/, открита със Заповед № 1584/19.06.2018г. на председателя 
на ВАС за прекратена.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД:

- п -
ГЕОРГИ ЧОЛАКОВ
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