
ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА "Д - Р ГЕОРГИ КИСЬОВ" - РАДНЕВО 

 
 

З А П О В Е Д 
№ 349 

гр.Раднево, 26.02.2021г. 
 
 
 На основание чл.19, ал.1 от ЗДС и чл.13, ал.3 и чл.55, ал.1 от ППЗДС и 
отразените резултати в Протокол от 24.02.2021г. на комисията, назначена със 
Заповед №335/24.02.2021г. на директора на ДПБ”Д-р Г.Кисьов” гр.Раднево за 
разглеждане, оценяване и класиране на подадените заявления от участници в 
търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – частна 
държавна собственост, находящи се в землището на Знаменосец, общ Раднево, 
открит със Заповед №99/20.01.2021г. на директора на ДПБ”Д-р Г.Кисьов” 
гр.Раднево 
 

О Б Я В Я В А М: 
 

 1.”Диамант 6”ЕООД гр.Раднево, ул.”Георги Димитров” №2 за класиран на 
първо място в търг с тайно наддаване по реда и условията на глава V от ППЗДС 
за отдаване под наем за срок от 2 години на следните недвижими имоти – частна 
държавна собственост, находящи се в землището на с.Знаменосец, общ.Раднево, 
а именно:            

Поземлен имот с идентификатор 31293.22.17, с площ   8,885дка. 
Поземлен имот с идентификатор 31293.22.18, с площ   8,707дка. 
Поземлен имот с идентификатор 31293.22.23, с площ   0,948дка. 
Поземлен имот с идентификатор 31293.22.24, с площ   8,332дка. 
Поземлен имот с идентификатор 31293.22.25, с площ   0,462дка. 
Поземлен имот с идентификатор 31293.22.30, с площ 11,941дка. 
Поземлен имот с идентификатор 31293.22.31, с площ   0,654дка. 
Поземлен имот с идентификатор 31293.22.32, с площ   6,436дка. 
Поземлен имот с идентификатор 31293.22.33, с площ   5,589дка. 

 с годишна наемна цена в натура в размер на 143кг. зърно от хлебна 
пшеница – мека(класА),втора група за 1дка. от всеки от имотите. 
 2.Няма класирани участници на второ място и следващите го места за този 
поземлен имот. 
 3.Определям „Диамант 6“ЕООД гр.Раднево за спечелил тайния търг за 
недвижимите имоти, описани в точка 1 и при посочената наемна цена. 
 Мотиви: Участникът е единствен в тайния търг за посочените имоти. 
Заявлението му за участие отговаря на нормативните и тръжните условия за 
провеждане на търга. Ценовото му предложение надвишава началната наемна 
цена за ПИ. Класиран е на първо място от комисията за провеждане на тайния 
търг, чийто резултати са отразени в нарочен протокол от 24.02.2021г. и изцяло се 
възприемат от издателя на тази заповед. 



 Настоящата заповед подлежи на обжалване пред Административен съд гр. 
Стара Загора в 14 дневен срок от получаването ѝ по реда и условията на 
Административно-процесуалния кодекс. 
 Заповедта да се изпрати на участника незабавно, да се обяви на входа на 
централната сграда на ДПБ „Д-р Г. Кисьов“ гр. Раднево и да се обяви на 
интернет страницата ѝ. 
 
 
 

    ДИРЕКТОР:                  /П/ 
      /Д-р Владимир Нейчев Трънов/ 


