
 

 

 

З А П О В Е Д 

 

№ РД-20-354/04.09.2018 г. 

 

На основание чл. 68, ал. 1, т. 2 от Закона за радиото и телевизията във връзка с  чл. 16, 

ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, във вр. с чл. 13, ал. 1, ал. 3 и ал. 5, 

чл. 55, ал. 1 и чл. 57, ал. 3, предложение второ от Правилника за прилагане на Закона за 

държавната собственост и предвид обстоятелството, че „Индустриален парк Елин Пелин” 

АД, определено за наемател на част от недвижим имот – публична държавна собственост, 

предоставен за управление на Българското национално радио, находящ се в гр. 

Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ № 56,  представляващ стая № 501, намираща се на 5 

(пети) етаж, с площ от 15 (петнадесет) кв. м., не е внесло цената – депозит в размер на един 

месечен наем, дължимите данъци, такси и режийни разноски в 14-дневен срок от влизането 

в сила на заповедта, с която същото е определено за наемател на имота 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

1. Определям за наемател на част от недвижим имот – публична държавна 

собственост, предоставен за управление на Българското национално радио и находящ се в 

гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ № 56, представляващ стая № 501, намираща се на 5 

(пети) етаж, с площ от 15 (петнадесет) кв. м., „Анеси тур“ ЕООД, ЕИК: 131140556. 

 

2. Определям наемната цена на имота в размер на 189.00 (сто осемдесет и девет) 

лева без ДДС месечно. 

 

3. Определям следните условия за плащане: наемната цена за всеки месец се 

заплаща до 10-то число на същия по банков път. Наемната цена не включва разходи, 

свързани с поддръжката на недвижимия имот и дължимите местни данъци и такси. При 

сключването на договора наемателят заплаща депозит в размер на един месечен наем, 

който се връща на наемателя след изтичане срока на договора и при погасяване на всички 

задължения на наемателя към наемодателя. 

  

На основание чл. 55, ал. 2 от ППЗДС, настоящата заповед да се съобщи на всички 

участници в търга. 

 

На основание чл. 56 от ППЗДС, заповедта да се обяви на видно място в сградата на 

БНР, достъпно за всички заинтересувани лица, и да се публикува на интернет страницата на 

БНР. 

 

Контролът върху изпълнението на настоящата заповед възлагам на ръководителя на 

отдел „Административни дейности и управление на собствеността“. 

 

 

          /П/ заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

АЛЕКСАНДЪР ВЕЛЕВ 

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА БНР 

 

       /П/ заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

Съгласувал: Милен Митев – директор на дирекция „Правна и човешки ресурси“ 


