РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
З А П О В Е Д
№ ДС-03-01-83
гр. Търговище, 23.04.2021 г.
На основание т. 1, буква „д“ от Решение за налагане на мораториум върху
определени действия на държавните органи, прието от 45-то Народно събрание на
22 април 2021 г. и подпечатано с официалния печат на Народното събрание, същото
обнародвано в Държавен вестник брой 34 от 23.04.2021 г. и във връзка с искане
вх. №ДС-03-04-1-9/03.12.2020 г. от Управителя на „РОК 7“ ЕООД, с ЕИК:205308370
за закупуване на поземлен имот – частна държавна собственост с идентификатор
15919.5.195 с площ 45421 кв.м., находящ се в област Търговище, община
Търговище, с. Голямо Соколово
Р А З П О Р Е Ж Д А М:
I. Спирам до избирането на нов Министерски съвет или назначаването на
служебно правителство процедурата за закупуване по искане вх. №ДС-03-04-19/03.12.2020 г. от Управителя на „РОК 7“ ЕООД, по реда на чл. 22а, ал. 1, т. 1 от
Закона за насърчаване на инвестициите и чл. 28 от Правилника за прилагане на
Закона за насърчаване на инвестициите на поземлен имот – частна държавна
собственост с идентификатор 15919.5.195 с площ 45421 кв.м. по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-35/29.06.2017 г. на ИД
на АГКК, с последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 22.07.2020
г., находящ се в област Търговище, община Търговище, с. Голямо Соколово, с трайно
предназначение на територията: Територия на транспорта и с начин на трайно
ползване: За друг поземлен имот за движение и транспорт, подробно описан в Акт за
частна

държавна

собственост

№4701/15.06.2018

г.,

утвърден

от

Областния

управител на област Търговище, вписан в Служба по вписванията гр. Търговище при
Агенция по вписванията на 15.06.2018 г., вх. №28, том VІІ, ДВВх. №2227.
ІІ. Заповедта да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица за
сведение

и

изпълнение

по

деловодната

система

EVENTIS

R7

на

Областна

администрация – Търговище.
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ІІІ. Настоящата заповед, следва да се изпрати на Райчо Танев Илиев –
Упранител на „РОК 7“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Търговище
7700, ул. Преслав №2 за сведение.
ІV. Контрола по изпълнението на настоящата заповед ще упражня лично.
V. Настоящата заповед може да бъде оспорена пред Административен съд –
гр. Търговище чрез органа издал настоящият акт, в 14 – дневен срок от
получаването й.

ПАНАЙОТ ДИМИТРОВ / П. /
Вр.И.Д. Областен управител на област Търговище
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2

