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З А П О В Е Д 

№ ДС-126 

Пазарджик, 07.08.2020 г. 

  

          Във връзка с проведен търг с тайно наддаване на 20.07.2020г., на основание 

чл.55, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, Заповед 

№ ДС – 104/12.06.2020г. на Областен управител на Пазарджишка област и Протокол на 

тръжната комисията от 20.07.2020г. 

 

 

О П Р Е Д Е Л Я М 

 

   За спечелил търга за имот: Едноетажна полумасивна сграда-магазин със застроена 

площ от 32 кв. м., представляващ имот- частна държавна собственост, актуван с АДС 

№4000/01.03.2002г.- за търговски обект, находящ се в УПИ I-1115, кв. 103 по плана на 

село Мало Конаре, община Пазарджик, област Пазарджик , за срок от 5 (пет) години 

– „РАДИС 2009“ ЕООД, ЕИК 200552709, представлявано от  Ивайло Рангелов 

Темнилов- управител, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. 

„Христо Смирненски“ №24, ет.5, ап.13, при постигната на търга наемна месечна 

цена в размер на 210.00 лева  /двеста и десет лева/  без ДДС .       

  

                     

 

З А П О В Я Д В А М 

 

         Да се сключи Договор за отдаване под наем на недвижим имот между, 

Областен управител на Пазарджишка  област и РАДИС 2009“ ЕООД, ЕИК 

200552709, представлявано от  Ивайло Рангелов Темнилов- управител, със седалище 

и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Христо Смирненски“ №24, ет.5, ап.13, за 

следния имот:  

 -Едноетажна полумасивна сграда-магазин със застроена площ от 32 кв. м., 

представляващ имот- частна държавна собственост, актуван с АДС №4000/01.03.2002г.- 

за търговски обект, находящ се в УПИ I-1115, кв. 103 по плана на село Мало Конаре, 

община Пазарджик, област Пазарджик. 
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 Договорът за наем да се сключи за срок от 5 / пет / години,  считано от датата на 

подписването му срещу заплащане на наемна месечна цена в размер на 210.00 лева 

/двеста и десет лева/ без ДДС .                      

      

         Настоящата заповед да се връчи на Дирекция „АКРРДС“ при Областен 

управител и на „РАДИС” ЕООД гр. Пазарджик, по реда на АПК  за сведение и 

изпълнение. 

 

         Заповедта да се обяви на информационното табло и в интернет страницата на 

Областна администрация Пазарджик.  

 

       Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок  от заинтересованите 

участници по реда на АПК. 

 

 

 

 

                     (п) 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ : 

 /Стефан Мирев/ 

 

 

 


