КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ
гр. София, бул. Тен. Тотлебен" № 34, п.к.1606

ЗАПОВЕД
НА КОМАНДИРА НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ
0Ь>^о19г.№ФСД- 3(2^гр.София
СЪДЪРЖАНИЕ: Относно обявяване на резултатите от проведен търг за
отдаване под наем на части от имот - публична държавна
собственост, находящ се във военно формирование
28000 -Граф Игнатиево, предоставен за управление на
Военновъздушните сили.

На основание чл.55, ал.4, и във връзка с чл.бОд от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ), чл.14 и чл.16, ал.2,
във връзка с чл.19, ал.1, от Закона за държавната собственост (ЗДС), чл.13,
ал.З и чл.55 от Правилника за прилагане на Закона за държавната
собственост (ППЗДС), като взех предвид предложение на комисията за
организиране и провеждане на търга, назначена с моя заповед рег. № ФСД-

215/04.10.2019 г. съгласно утвърден от командира на военно формирование
28000 - Граф Игнатиево протокол с рег. № 3-6539/20.11.2019 г.

ЗАПОВЯДВАМ:
Е Обявявам „БЪЛГАРИЯ ВЕНДИНГ СЪРВИСИЗ" ООД,
ЕИК 130968452, със седалище и адрес на управление: гр. София, област
София-град, район „Подуяне", ж.к. „Хаджи Димитър", ул. „Васил

Петлешков" № 12, представлявано от Иван Попов - управител, за участник,
спечелил търга за отдаване под наем по реда на ППЗДС на части от
недвижим имот - публична държавна собственост по смисъла на чл.16, ал.2,
от ЗДС, предоставен за управление на Военновъздушните сили със заповед

на министъра на отбраната № ЗС-2054/30.06.2011г., ползван от военно
формирование

28000-Граф

Игнатиево,

войскови

район

1550,

с

административен адрес: с. Граф Игнатиево, община Марица, област

Пловдив, намиращи се в сгради с инв. №6 „Щаб", №8 „Междухангарна
постройка", №63 „Логистичен център", №176 „ИКП" и №190 „КПД", с обща
площ от 20,00 (двадесет) кв.м., за поставянето на общо 10 (десет) броя
автомати на самообслужване - 5 (пет) броя автомати на самообслужване за

продажба на кафе и топли напитки и на 5 (пет) броя автомати на
самообслужване за продажба на закуски и безалкохолни напитки, за нуждите
на личния състав на военно формирование 28000 - Граф Игнатиево.
II. Обектите по т. 1 се отдават под наем за срок от 3 (три) години.
Ш. Общата месечна наемна цена на обектите по т. 1 от настоящата

заповед, е 475,00 лв. (четиристотин седемдесет и пет лева) без включен
ДЦС или 570,00 лв. (петстотин и седемдесет лева) е включен ДДС, платима
при следните условия:
1.Наемът за всеки месец се плаща между 10-то и 20-то число на
предходния месец.:

2.Наемната цена и дължимият данък добавена стойност да се
внасят във финансовата служба на военно формирование 28000 - Граф
Игнатиево или по сметката на военно формирование 28000 - Граф Игнатиево:

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД,
В1С: ВРВШО8Р,;
1ВА№ ВО73 ВРВ1 79243184058701.'
3.В наемната цена не са включени разходите за консумирана
електрическа енергия.
4.Първоначално

дължимата

месечна

сума

за

разход

за

електроенергия за 10 (десет) броя автомати на самообслужване е в размер на
480,90 лв. (четиристотин и осемдесет лева и деветдесет стотинки) без
включен ДДС, и 577,08 лв. (петстотин седемдесет и седем лева и осем
стотинки) е включен ДДС.
5.Сумата по т.4. от настоящата заповед да се актуализира при всяко

всяко изменение на цената на електроенергията от комисия, назначена със

заповед на командира на военно формирование 28000 - Граф Игнатиево, с
изготвяне на протокол в два екземпляра - за военното формирование и за
наемателя.

6.

Всички прилежащи разходи,

свързани

с въвеждане в

експлоатация на наетите площи, да са за сметка на наемателя.

IV.На основание чл.57, ал.1 от ППЗДС, в 14 (четиринадесет) дневен
срок от влизане в сила на настоящата заповед, обявеният за спечелилия търга

по т.1 от настоящата заповед „БЪЛГАРИЯ ВЕНДИНГ СЪРВИСИЗ" ООД да
внесе гаранция за сключване на договора, в размер на два месечни наема с
включен ДДС, внесени по сметка на военно формирование 22800 - София,
както следва:
„УниКредит Булбанк", гр.София,

1ВА№ ВО27 ШСК. 7000 3320 4488 76,
В1С: ШСКВО8Р.
V.След подписване на договора за наем, гаранцията за сключване на
договора да се счита като задатък по смисъла на чл.93 от Закона за
задълженията и договорите.
VI.На основание чл.56 от ППЗДС, извлечение от настоящата заповед
без приложението да бъде публикувано на интернет-страницата на
Военновъздушните сили, падащо меню „Търгове", табулатор „Текущи
търгове", в обособената електронна преписка на търга, както и да бъде
поставено на видно място с наличие на свободен достъп във военно

формирование 28000 - Граф Игнатиево.
VII.Настоящата заповед може да бъде обжалвана по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

Заповедта да бъде доведена до знанието на командира на военно

формирование 28000 - Граф Игнатиево.

Изпълнението на заповедта възлагам на началника на се

ор

„Договори и обществени поръчки" в Командването на Военновъздушг
сили и на командира на военно формирование 28000 - Граф Игнатиев!
касаещия ги обем и отговорности.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на началшш
Щаба на ВВС полковник Сергей Белкинов.
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