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СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ
КОМАНДВАНЕ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ
гр. София, п.к. 1606, бул. „Тотлебен” № 34, тел. 02/92 23409, факс 02/92 23413

ЗАПОВЕД
НА КОМАНДИРА НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ
09.05.2017 г.

№ 3РД – 560

гр. София

ОТНОСНО: Обявяване на резултатите от проведен търг, за отдаване под наем
на имот – публична държавна собственост, предоставен за
управление на Сухопътните войски.
В изпълнение на моя заповед № 3РД – 176/13.04.2017 г. и протокол с Рег.
№ 3 – 391/26.04.2017 г. 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,
З А П О В Я Д В А М:
1. Обявявам, ЕТ „Алпида – Диана Арсенова” със седалище и адрес нa
управление област Враца, община Враца, град Враца 3000, бул. „Демокрация”,
№ 9, вх. А, ет. 2, ап. 4, ЕИК 106516302, представляван от Диана Георгиева
Арсенова, за спечелил търга за отдаване под наем на част от недвижим имот –
публична държавна собственост, предоставен за управление на Сухопътните
войски, представляващ войскова лавка, с полезна площ от 64,00 кв. м.,
находяща се на първия етаж в сграда № 37 на военно формирование 54 990,
войскови район 1144 – Враца, бул. „Васил Кънчов” № 2. Войсковата лавка е с
обща полезна площ – 64,00 кв.м., от която търговска площ – 40,00 кв. м.,
сервизно и складово помещения – 24 кв. м. със самостоятелни водомер и
електромер.
2. Имотът се отдава под наем за срок от 3 (три) години.
3. Месечната наемна цена е в размер на 550,00 (петстотин и петдесет)
лева, без включен ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи
за електроенергия, топлоенергия, вода, телефон и други.
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3.1. Консумацията на вода и електроенергия на обекта да се отчитат по
монтирани контролни уреди (водомер и електромер).
3.2. Към наемната цена и отчетените консумативи да се начислява и
заплаща 20% ДДС, платими авансово до 25 число на месеца, предхождащ
отчетния период по банковата сметка на военно формирование 54 990 – Враца.
4. Командирът на военно формирование 54 990 – Враца да организира:
4.1. Предоставянето на препис – извлечение от протокола относно
проведения търг на спечелилия участник.
4.2. Обявяването на заповедта на видно място в сградата на военно
формирование 54 990 – Враца където е бил проведен 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 и предоставянето му за подпис от командира на Сухопътните войски.
4.5. Изпращането на документите, относно изпълнението на т. 4.3. и т.
4.4. в сектор „Договори и обществени поръчки” в командването на
Сухопътните войски
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 спечелилия търга участник.
Изпълнението на заповедта възлагам на командира на военно
формирование 54 990 – Враца 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.

ИД КОМАНДИР НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ
БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ
/П/
МИХАИЛ ПОПОВ
05.05.2017 г.
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