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  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

  Министерство на образованието и науката 

  Регионално управление на образованието – Шумен 

  

 

 

З А П О В Е Д 

№ РД06-286/23.07.2019 г. 

На основание чл. 55, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната 

собственост (ППЗДС) и във връзка с Протокол за разглеждане, оценяване и класиране 

на предложения за участие в търг с тайно наддаване от 18.07.2019 г. на комисията, 

назначена със Заповед № РД 06-286/13.06.2019 г. на началника на РУО – Шумен, 

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :  

Резултатите от проведения търг, спечелен от „Просвета – София” АД, с ЕИК 131106522, 

със седалище и адрес на управление: гр. София, район Овча купел, ул. Земеделска № 2. 

 

О П Р Е Д Е Л Я М :  

1. За наемател участника „Просвета – София” АД за спечелил търга с тайно 

наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост: 

„Къща Стефчови“ с площ 46 кв. м. и част от „Къща Махчеви“ с площ 16 кв. м, находящи 

се в гр. Шумен, бул. „Симеон Велики“ № 68, гр. Шумен за книжарница за учебници, 

учебни помагала и специализирана педагогическа литература. 

2. Месечната наемна цена в размер на 305,00 (триста и пет) лева. Към тази сума 

наемателят заплаща ежемесечно разходите за електроенергия (по контролен 

електромер), вода (по контролен водомер) и топлоенергия/газ (куб. м.). 

 

Н А Р Е Ж Д А М :  

1. В тридневен срок след връчването на влязлата в сила заповед за избор на 

наемател, наемателят довнася гаранционна сума в размер на 310,00 лв. (триста и десет 

лева) по банковата сметка на Регионалното управление на образованието – Шумен в ОББ 

– IBAN: BG 65 UBBS 8002 3106 1034 06; BIC UBBS BGSF. Гаранционната сума се 

задържа от наемодателя до прекратяването на договора, като гаранция за заплащане на 

наем и консумативи.  
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2. Ако в тридневен срок след влизането в сила на настоящата заповед, 

определеният за наемател не внесе гаранционната вноска по т. 1 от заповедта, се приема, 

че спечелилият търга се е отказал. В този случай внесеният депозит за участие се 

задържа и търгът се прекратява. 

3. Въз основа на надлежно оформен документ за внесената гаранционна вноска, 

след изтичането на срока за обжалване на настоящата заповед, да се сключи договор за 

наем за срок от една година с възможност за удължаването му в рамките на 

законоустановения срок в Закона за държавната собственост. 

4. Наемателят заплаща наемната цена по договора до 5-то число на месеца, за който 

е дължим по банкова сметка на РУО – Шумен. 

5. С подписването на договора за наем да се осигури достъп на определения 

наемател до отдадения под наем имот за ползването му според неговото предназначение 

за книжарница за учебници, учебни помагала и специализирана педагогическа 

литература. 

6. Настоящата заповед да се съобщи на участника в търга по реда на 

Административно процесуалния кодекс, да се обяви на информационното табло в 

сградата на РУО – Шумен и да се публикува на интернет страницата на РУО – Шумен в 

раздел Търгове. 

Настоящата заповед може да бъде обжалвана пред Шуменския административен 

съд в 14-дневен срок от съобщаването и́ по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Драгомир Михайлов 

– началник на отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно 

обслужване“ 

 

 

 

СВЕТЛАНА МИЛЕВА 

Началник на Регионално управление 

но образованието – Шумен 

 

 

 

 


