КОМАНВАНЕ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ
1606, София, бул. „Ген.Е.Тотлебен” № 34

ЗАПОВЕД
НА КОМАНДИРА НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ
24.08.2016г.

№ 3РД – 877

гр. София

ОТНОСНО: Обявяване на резултатите от проведен търг за отдаване под наем
на част от недвижим имот – публична държавна собственост,
предоставен за управление на Сухопътните войски.
В изпълнение на моя заповед № 3РД – 573/02.06.2016 г. и Протокол №
3СВ – 5450/22.08.2016г. на комисията за разглеждане, оценяване и класиране на
постъпилите ценови предложения за участие на кандидатите в търг с тайно
наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична
държавна собственост, предоставен за управление на Сухопътните войски, по
смисъла на чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, на
основание чл. 13, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната
собственост и чл. 55, ал. 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България.
ЗАПОВЯДВАМ:
1. Като възприемам мотивите на комисията за разглеждане, оценка и
класиране на ценови предложения за участие на кандидати в търг с тайно
наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична
държавна собственост, предоставен за управление на Сухопътните войски,
представляващ войскова лавка, с полезна площ – 134,97 кв.м., от които:
търговска площ (малка и голяма зали) – 92,73 кв.м., сервизни и складови
помещения (работно помещение, склад и преддверие) – 42,24 кв.м. , находяща
се

в сграда № 6 на военно формирование 34750, войскови район 1573 –

Карлово, ул. „Генерал Карцов” № 61,
ОБЯВЯВАМ, за спечелил търга „В- Ренесанс” ЕООД, със седалище и
адрес нa управление гр. Карлово, ул. „Тодор Каблешков” № 16.
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2. Имотът се отдава под наем за срок от 3 (три) години.
3. Месечната наемна цена е в размер на 500 (петстотин) лева, без включен
ДДС.
4. Командирът на военно формирование 34750 – Карлово да организира:
4.1. Предоставянето на препис – извлечение от протокола относно
проведения търг на спечелилия участник.
4.2. Обявяване на заповедта на видно място в сградата на военното
формирование където е бил обявен търга.
4.3. Съобщаването на заповедта на участника в търга по реда на
Административно процесуалния кодекс.
4.4. Подписването на договор в два екземпляра от спечелилия търга
кандидат.
4.5. Да изпрати в сектор „Договори и обществени поръчки” документи
относно изпълнението на т. 4.3.
5. Началникът на сектор Договори и обществени поръчки да организира:
5.1. Обявяването на заповедта в раздел „Търгове” на сайта на
Сухопътните войски в тридневен срок от издаването й.
5.2. След изтичане срока на обжалване и при липса на подадени жалби, да
ми представи за подпис договор, подписан от участника.
Изпълнението

на

заповедта

възлагам

на

командира

на

военно

формирование 34750 – Карлово и началника на сектор „Договори и обществени
поръчки” в Командването на Сухопътните войски, а контрола по изпълнението
й на началника на щаба на Сухопътните войски.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – София в
14 – дневен срок от съобщаването.
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