РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ РАЗГРАД
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№ ДС-16-004
Разград, 02.10.2020 г.
На основание чл. 16, ал. 2 във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната
собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 5, във връзка с чл. 55 от ППЗДС и Протокол от 29.09.2020 г. на
тръжната комисията, назначена със Заповед № ДС-16-002/26.08.2020 г. на Областния
управител на Област Разград, за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем
Н А Р Е Ж Д А М:
Определям:
1. „ТСТ ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК 204003686, със седалище и адрес на
управление: гр. София, Община Столична, ж.к. „ДИАНАБАД”, бл. 33А, вх. А, ет. 6, ап. 15,
представлявано от Ценка
Таракчиева - Стефанова, ЕГН
, за НАЕМАТЕЛ
на помещение № 11 с площ 14,70 кв.м. в самостоятелен обект с идентификатор
61710.505.7270.4.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград, одобрени
със Заповед № РД-18-37/10.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно
изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащи самостоятелния обект е
от 17.07.2020 г., находящ се на четвърти етаж в сграда – публична държавна собственост с
идентификатор 61710.505.7270.4 и административен адрес: гр. Разград, бул. „България” № 15,
ет. 4, с предназначение: за административни дейности, АПДС № 2549/05.12.2014 г.
2. Цена за месечен наем – сума от 102,00 (сто и два лева и 00 ст.) лева с включен ДДС,
която следва да бъде внасяна до 10-то число на текущия месец по сметка на Областна
администрация Разград:
БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - РАЗГРАД:
БАНКА „ТЪРГОВСКА БАНКА Д“ АД – ФЦ РАЗГРАД
ТРАНЗИТНА СМЕТКА: IBAN – BG16DEMI92403100206406
BIC: DEMIBGSF
Заповедта се съобщава на участниците в търга и подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
ГЮНАЙ ХЮСМЕН /П/
Областен управител
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