КОМАНВАНЕ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ
1606, гр.София, бул. „Ген.Тотлебен” № 34
ЗАПОВЕД
НА КОМАНДИРА НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ
26.04.2016 г.

№ 3РД – 474

гр. София

Относно: Обявяване на резултатите от проведен търг за отдаване под наем на
имот – публична държавна собственост, по смисъла на чл. 16, ал. 2 от
Закона за държавната собственост, предоставен за управление на
Сухопътните войски.
На основание чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл.13, ал.3
от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, протокол № 31174/21.04.2016 г. на комисията за провеждане на търга, назначена със заповед №
3РД – 260/10.03.2016 г. на командира на Сухопътните войски и чл.55, ал.1 от
Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ОБЯВЯВАМ:
1. „СМАРТИ ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес нa управление гр.
Пловдив 4000, ул. „Дрин” № 5, ет. 5, ап.10, ЕИК 202268472, представлявано от
Галина Маринова Георгиева, ЕГН 7512219090, в качеството и на управител, за
спечелило търга за отдаване под наем на имот – публична държавна собственост,
предоставен за управление на Сухопътните войски, представляващ отделна площ
от 3 кв. м., за монтиране на 1 (един) брой автомат за продажба на кафе и топли
напитки, находящ се в гр. Пловдив, п. к. 4000, обл. Пловдив във Военно
формирование 32 990 – Пловдив, войскови район 1535 – Пловдив – район №1 –
„Централен”, до сграда № 17
2. Имотът се отдава под наем за срок от 3 (три) години.

3. Месечната наемна цена е в размер на 295 (двеста деветдесет и пет) лева,
без ДДС, платима при следните условия:
- авансово до 25 число на месеца, предхождащ отчетния период по
банковата

сметка

на

в.ф.

32

990

–

Пловдив,

както

следва

IBAN:

BG73BUIB78363198832501, BIC: BUIBBGSF в „СИБАНК”.
Общата стойност на консумативите за автомата е в размер на 30.00
(тридесет) лева.
4. Заповедта да се качи на интернет страницата на Сухопътните войски и да
се обяви на мястото където е била обявена тръжната документация.
Изпълнението на заповедта възлагам на командира

на в.ф. 32 990 –

Пловдив, а контрола по изпълнението й на началника на сектор „Договори и
обществени поръчки” в Командването на Сухопътните войски.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – София в 14дневен срок от съобщаването.
КОМАНДИР НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ
ГЕНЕРАЛ – МАЙОР

/П/

АНДРЕЙ БОЦЕВ
26.04.2016 г.

