КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ
1606, София, бул. „Ген. Тотлебен” № 34

ЗАПОВЕД
НА КОМАНДИРА НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ
14.05. 2018 г.

№ ФСД – 93/14.05.2018 г.

гр. София

СЪДЪРЖАНИЕ: 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
Военновъздушните сили
На основание чл.55, ал.4, и във връзка с чл.60д, ал.1, т.1, от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ), чл.14,
чл.16, ал.2, във връзка с чл.19, ал.1, от Закона за държавната собственост
(ЗДС) и чл.13, ал.3 и чл.55, ал.1, от Правилника за прилагане на Закона за
държавната собственост (ППЗДС), и Протокол с рег. № 3-2815/04.05.2018 г.
на комисията за организиране и провеждане на търга, назначена със Заповед
№ ФСД-32/ 07.03.2018 г. на командира на Военновъздушните сили, за
разглеждане, оценяване и класиране на подадените ценови предложения в
търг с тайно наддаване,
ОБЯВЯВАМ:
1. „БЪЛГАРИЯ ВЕНДИНГ СЪРВИСИЗ“ ООД – гр. София, ЕИК
130968452, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Подуяне,
ж.к. „Хаджи Димитър“, ул. „Васил Петлешков“ № 12, представлявано от
Вангел Стефанов Попов и Иван Стефанов Попов, в качеството им на
управители и собственици на капитала, за спечелил търга за отдаване под
наем на части от недвижим имот – публична държавна собственост,
предоставен за управление на Военновъздушните сили със заповед на
министъра на отбраната с рег. № ЗС-2054/30.06.2011 г., находящи се в
сгради с инв. № № 6, 8, 63, 176, 190 във войскови район 1550,
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община Марица, обл. Пловдив, с. Граф Игнатиево, ползван от военно
формирование 28000-Граф Игнатиево, с обща площ от 20 кв.м., за
поставянето на 5 (пет) броя машини за кафе и топли напитки (автомати), и 5
(пет) броя машини за безалкохолни напитки и закуски (автомати), за
нуждите на личния състав на военно формирование 28000-Граф Игнатиево.
2. Площите се отдават под наем за срок от 5 (пет) години.
3. Месечната наемна цена е в размер на 1297,00 лева (хиляда двеста
деветдесет и седем лева) без вкл. ДДС и без включени разходи за електроенергия
и вода, и 20 % (двадесет процента) надценка на продаваните стоки от цената на
едро за област Пловдив или производителите. Месечната наемна цена е платима
при следните условия – за всеки месец между 10-то (десето) и 20-то (двадесето)
число на предходния месец. Наемната цена и дължимия данък добавена стойност
се внасят в брой, във финансовата служба на военно формирование 28000-Граф
Игнатиево, или по сметката на военно формирование 28000-Граф Игнатиево:
Юробанк България АД, BIC: BPBIBGSF, IBAN: BG73BPBI79243184058701.
4. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд – София-град, в 14
(четиринадесет) дневен срок от съобщаването й.
5. Заповедта да бъде обявена на интернет-страницата на Военновъздушните
сили www.af.armf.bg, и копие от нея да бъде поставено на видно място, с наличие
на свободен достъп, във военно формирование 28000-Граф Игнатиево.
Изпълнението на заповедта възлагам на командира на военно
формирование 28000-Граф Игнатиево, и на началника на сектор „Договори
и обществени поръчки” в Командването на Военновъздушните сили, в
касаещия ги обем и отговорности.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на началника на
Щаба на ВВС – полковник Сергей Белкинов.
КОМАНДИР НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
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ЦАНКО СТОЙКОВ
14.05. 2018 г.
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