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МИНИСТЪР
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ЗАПОВЕД
№ 24/23.01.2017 г.
На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 6 от
Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост при условията на чл. 43, ал.
2 и чл. 44, ал. 2 от Закона за горите във връзка с Протокол № 178-П/20.01.2017 г. от
работата на комисия, назначена със Заповед № 358/24.08.2016 г. на директора на „ЮЦДП” Смолян
Н А Р Е Ж Д А М:
1. Определям класираният на първо място „Румекс” ООД, ЕИК 112630926 със
седалище и адрес на управление: гр. Батак 4580, пл. „Стефан Божков” 3, представлявано от
Румен Желязков за спечелил търга с тайно наддаване при следните условия:
1.1. Отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години, считано от датата на сключване
на договора за наем на недвижими имоти - държавна собственост, а именно: „Част от
поземлен имот с идентификатор 23008.3.2 в землището на с. Дорково, община Ракитово,
местност „Талпици” с площ 445,00 кв.м. ведно с построения в него ловен дом с
идентификатор 23008.3.2.1, представляващ двуетажна масивна сграда със застроена площ
197,00 кв.м и част от поземлен имот с идентификатор 23008.2.516 в землището на с.
Дорково, община Ракитово, местност „Соата” с площ 174,00 кв.м. ведно с построените в
него обслужващи сгради (конюшня със складове) с идентификатор 23008.2.516.1,
представляващи паянтови сгради със застроена площ 46,00 кв.м.”.
1.2. При предложена годишна наемна цена в размер на 31 500,00 (тридесет и една
хиляди и петстотин) лева без включен ДДС.
2. Настоящата заповед да се съобщи на всички заинтересовани лица по реда на АПК
в 3-дневен срок след одобряването ѝ от страна на министъра на земеделието и храните, а
така също и да се обяви в административната сграда на ТП „ДГС Ракитово” и на интернет
страницата на „ЮЦДП” - Смолян.
3. Настоящата заповед подлежи на обжалване от участниците в търга в 14-дневен
срок от уведомяването им по реда на АПК.
4. След влизане в сила на заповедта да се покани участникът, спечелил търга да
подпише предложения в тръжната документация проект на договор за наем. Спечелилият

търга следва в 14-дневен срок от получаване на поканата да сключи договора за наем. В
случай на отказ от подписване на договора да се задържи внесения от кандидата депозит за
участие.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Елин Лилов – зам.-директор
на Южноцентрално държавно предприятие - Смолян.
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