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ЗАПОВЕД 

 

№ РД-01-240/07.09.2021 г. 

 

На основание чл. 13, ал. 3 и ал. 5 от Правилника за прилагане на закона за държавната 

собственост /ППЗДС/ и протокол съставен на 31.08.2021 г. от комисията за провеждане на 

търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на части от недвижим 

имот-публична държавна собственост, представляващи части от административна сграда с 

№ 501.608.01, на два етажа с един подземен етаж и таван със застроена площ 214 кв.м (двеста 

и четиринадесет кв.м), масивна конструкция, построена 1982 г. с адрес: гр. Оряхово, общ. 

Оряхово, обл. Враца, ул. „Архитект Цолов“ № 98 от Акт № 2937 от 23.08.2011 г. за публична 

държавна собственост на Областния управител на Област Враца 

 

НАРЕЖДАМ: 

 
I. Определям „АИППМПДМ Д-Р МИРОСЛАВ МЕТОДИЕВ” ЕООД, със седалище и адрес 

на управление гр. Враца, общ. Враца, ул. Цар Калоян № 4 с ЕИК 203428983, представлявано 

от М. И. М - управител, участник класиран на първо място в тръжната процедура, открита 

със Заповед № РД-01-200/20.07.2021 г. на директора на РЗИ-Враца, за спечелил търга с 

тайно наддаване, проведен на 30.08.2021 г., за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години 

на част от недвижим имот-публична държавна собственост, част от административна сграда 

с № 501.608.01, на два етажа с един подземен етаж и таван със застроена площ 214 кв.м 

(двеста и четиринадесет кв.м), масивна конструкция, построена 1982 г. с адрес: гр. Оряхово, 

общ. Оряхово, обл. Враца, ул. „Архитект Цолов“ № 98 от Акт № 2937 от 23.08.2011 г. за 

публична държавна собственост на Областния управител на Област Враца, както следва: 

- Обект № 1: ПОМЕЩЕНИЕ – 1 БР., находящо се на адрес: гр. Оряхово, ул. „Архитект 

Цолов“ № 98, ет. 2, с обща площ 12,00 /дванадесет/ кв.м  

1. Определям месечна наемна цена, срещу която посоченият в т. I от настоящата заповед 

обект № 1 ще бъде предоставен под наем, в размер на 70,00 лв. /седемдесет лева/ без ДДС. 

2. При подписване на договора за наем, определеният, съгласно т. I от настоящата заповед 

наемател, предвид т. 1.4 от проекта на договор за нем да внесе депозит в размер на един 

месечен наем по сметката на РЗИ-Враца: 

IBAN: BG05UBBS80023110740310, BIC: UBBSBGSF 

БАНКА: ОББ АД- ВРАЦА 

mailto:rzi@rzi-vratsa.com


3. В случай, че сумата по т.I. т. 2 от настоящата заповед не бъде внесена от определения за 

наемател се приема, че същият се е отказал от сключването на сделката. 

4. Внесеният депозит за участие в търга в размер на 13,20 лв. /тринадесет лева и двадесет 

стотинки/  да бъде върнат на „АИППМПДМ Д-Р МИРОСЛАВ МЕТОДИЕВ” ЕООД в 10- 

дневен срок от сключването на договора за наем. В случай, че „АИППМПДМ Д-Р 

МИРОСЛАВ МЕТОДИЕВ” ЕООД се откаже от сключването на договор, депозитът се 

задържа в полза на РЗИ-Враца. 

II. Определям „АВИС“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Оряхово, общ. 

Оряхово, обл. Враца, ул. Коста Лулчев № 54 с ЕИК 106622316, представлявано от Г. П. Х. -

управител, участник класиран на първо място в тръжната процедура, открита със Заповед 

№ РД-01-200/20.07.2021 г. на директора на РЗИ-Враца, за спечелил търга с тайно наддаване, 

проведен на 30.08.2021 г., за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от 

недвижим имот-публична държавна собственост, част от административна сграда с № 

501.608.01, на два етажа с един подземен етаж и таван със застроена площ 214 кв.м (двеста 

и четиринадесет кв.м), масивна конструкция, построена 1982 г. с адрес: гр. Оряхово, общ. 

Оряхово, обл. Враца, ул. „Архитект Цолов“ № 98 от Акт № 2937 от 23.08.2011 г. за публична 

държавна собственост на Областния управител на Област Враца, както следва: 

- Обект № 2: ПОМЕЩЕНИЯ – 2 БР., находящи се на адрес: гр. Оряхово, ул. „Архитект 

Цолов“ № 98, ет. 1, с обща площ 40,00 /четиридесет/ кв. м  

1. Определям месечна наемна цена, срещу която посоченият в т. II от настоящата заповед 

обект № 2 ще бъде предоставен под наем, в размер на 215,00 лв. /двеста и петнадесет лева/ 

без ДДС. 

2. При подписване на договора за наем, определеният, съгласно т. II от настоящата заповед 

наемател, предвид т. 1.4 от проекта на договор за нем да внесе депозит в размер на един 

месечен наем по сметката на РЗИ-Враца: 

IBAN: BG05UBBS80023110740310, BIC: UBBSBGSF 

БАНКА: ОББ АД- ВРАЦА 

3. В случай, че сумата по т.II. т. 2 от настоящата заповед не бъде внесена от определения за 

наемател се приема, че същият се е отказал от сключването на сделката. 

4. Внесеният депозит за участие в търга в размер на 42,40 лв. /четиридесет и два лева и 

четиридесет стотинки/  да бъде върнат на „АВИС“ ООД в 10- дневен срок от сключването 

на договора за наем. В случай, че „АВИС“ ООД се откаже от сключването на договор, 

депозитът се задържа в полза на РЗИ-Враца. 

III. Определям „МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ДИЛАБ“ ЕООД със 

седалище и адрес на управление гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, ул. „Кръстьо 

Българията“ № 54, ап.8 с ЕИК: 106611782, представлявано от Д. М. Ш. -управител, участник 

класиран на първо място в тръжната процедура, открита със Заповед № РД-01-

200/20.07.2021 г. на директора на РЗИ-Враца, за спечелил търга с тайно наддаване, проведен 

на 30.08.2021 г., за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от недвижим имот-

публична държавна собственост, част от административна сграда с № 501.608.01, на два 



етажа с един подземен етаж и таван със застроена площ 214 кв.м (двеста и четиринадесет 

кв.м), масивна конструкция, построена 1982 г. с адрес: гр. Оряхово, общ. Оряхово, обл. 

Враца, ул. „Архитект Цолов“ № 98 от Акт № 2937 от 23.08.2011 г. за публична държавна 

собственост на Областния управител на Област Враца, както следва: 

- Обект № 3: ПОМЕЩЕНИЯ – 6 БР., находящи се на адрес: гр. Оряхово, ул. „Архитект 

Цолов“ № 98, ет. 1, с обща площ 54,28 /петдесет и четири цяло и двадесет и осем стотни/ 

кв.м  

1. Определям месечна наемна цена, срещу която посоченият в т. III от настоящата заповед 

обект № 3 ще бъде предоставен под наем, в размер на 283,00 лв. /двеста осемдесет и три 

лева/ без ДДС. 

2. При подписване на договора за наем, определеният, съгласно т. III от настоящата заповед 

наемател, предвид т. 1.4 от проекта на договор за нем да внесе депозит в размер на един 

месечен наем по сметката на РЗИ-Враца: 

IBAN: BG05UBBS80023110740310, BIC: UBBSBGSF 

БАНКА: ОББ АД- ВРАЦА 

3. В случай, че сумата по т.III. т. 2 от настоящата заповед не бъде внесена от определения за 

наемател се приема, че същият се е отказал от сключването на сделката. 

4. Внесеният депозит за участие в търга в размер на 56,40 лв. /петдесет и шест лева и 

четиридесет стотинки/  да бъде върнат на „МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 

ДИЛАБ“ ЕООД в 10-дневен срок от сключването на договора за наем. В случай, че 

„МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ДИЛАБ“ ЕООД се откаже от сключването 

на договор, депозитът се задържа в полза на РЗИ-Враца. 

IV. На основание чл. 51, ал. 1 ППЗДС прекратявам търга с тайно наддаване за обект № 4, 

поради липса на подадени заявления за същия. 

V. Настоящата заповед да се обяви на информационното табло в сградата на РЗИ-Враца, на 

интернет страницата на РЗИ-Враца и да се изпрати на определените с настоящата заповед 

за спечелили търга участници по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

VI. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 

14-дневен срок от съобщаването й. 

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на д-р Татяна Тодорова-главен 

секретар на РЗИ-Враца. 

 

 

 

Д-Р ОРЛИН ДИМИТРОВ /П/ 

Директор на Регионална здравна инспекция-Враца 


