КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ
гр. София, бул. ”Ген. Тотлебен” № 34, п.к. 1606

ЗАПОВЕД
НА КОМАНДИРА НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ
19.10.2018 г.

№ ФСД -286

гр. София

СЪДЪРЖАНИЕ: Относно прекратяване на процедура за провеждане на търг
за отдаване под наем на част от имот – публична държавна
собственост, находящ се във военно формирование 54320Божурище,

предоставен

за

управление

на

Военновъздушните сили, открита със заповед с рег. № ФСД216/15.08.2018 г.
На основание чл.55, ал.4, и чл.60д от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България (ЗОВСРБ), чл.46 и с чл. 51, ал. 1 от Правилника за
прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), и във връзка с
предложения от Протокол с рег. № 3-1806/04.10.2018 г. от работата на комисия,
назначена с моя заповед рег. № ФСД-216/15.08.2018 г., утвърден от командира
на военно формирование 54320-Божурище,

З А П О В Я Д В А М:
1. Прекратявам процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за
отдаване под наем по реда на ППЗДС, на част 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, с
рег. № ЗС-2054/30.06.2011 г., представляващ част от сграда с инв. № 33
„Административно-битова сграда“, находящ се във войскови район 1044/4, гр.
Божурище, ул. „Захари Стоянов“ № 16, ползван от военно формирование 54320Божурище, с обща площ от 55,62 кв.м., включващ търговска част (зала) - 38,34
кв.м. и складово помещение (склад) - 17,28 кв.м., за разкриване на лавка за
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нуждите на личния състав на военно формирование 54320-Божурище, открита с
моя заповед с рег. № ФСД-216/15.08.2018 г. поради непостъпване на заявления
за участие от заинтересовани участници в предвидения срок.
2. Командирът на военно формирование 54320-Божурище да организира
поставянето на препис от настоящата заповед на видно място с наличие на
свободен достъп във военно формирование 54320-Божурище с отбелязване на
датата на поставяне.
3. Началникът

на

сектор

„Договори

и

обществени

поръчки“

в

Командването на ВВС да организира публикуването на извлечение от
настоящата заповед в обособената преписка с публикувана информация за търга
на интернет страницата на Военновъздушните сили, падащо меню „Търгове“,
табулатор „Текущи търгове“,
4.

Настоящата

заповед

може

да

бъде

обжалвана

по

реда

на

Административнопроцесуалния кодекс.
Изпълнението

на

заповедта

възлагам

на

командира

на

военно

формирование 5320-Божурище, и 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.
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