ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ
КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ
Варна 9000, ул. “Преслав” 16, тел: 552-622, 552-635; факс: 603-259

ЗАПОВЕД
НА КОМАНДИРА НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ
___ .___.2022 г.

№

гр. Варна

ОТНОСНО: Провеждане на 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
Военноморските сили.
На основание чл. 55, ал.4 и чл. 60д, ал.1, т.1 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България, чл.16, ал.2 от Закона за
държавната собственост и чл.13, ал.2 от Правилника за прилагане на
Закона за държавната собственост, с цел създаване на по-благоприятни
условия за достъп на средствата на военнослужещите и цивилните
служители от военните формирования в състава на военно формирование
54950-Бургас, разположени в района на военно формирование 32890Бургас.

ЗАПОВЯДВАМ:
1. Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за
отдаване под наем по реда на Правилника за прилагане на Закона за
държавната собственост на част от недвижим имот – публична държавна
собственост по смисъла на чл.16, ал.2 от ЗДС, предоставен за управление
на Военноморските сили, военно формирование 54950-Бургас, заведена
под инд. №1 в района на военно формирование 32890- Бургас, намиращ се
във войскови имот № 050.052 по приетата кадастрална карта на землището
на гр. Черноморец, общ. Созопол, обл. Бургас, с площ от 1 (един) кв.м.
2. Площта се отдава под наем с предназначение за монтиране във
фоайето на партера при входа на административната сграда на щаба на
военно формирование 54950-Бургас, намиращ се в района на военно
формирование 32890-Бургас
на 1 брой АТМ устройство с карти
/банкомат/.

3. Площта се отдава под наем за срок от 10 (десет) години.
4. Назначавам комисия за провеждане на търг в следния състав:…….
5. Първоначалната наемна цена на площта за отдаване под наем за
инсталиране на 1 брой АТМ устройство с карти /банкомат/, определена
по реда на чл. 41 от Правилника за прилагане на Закона за държавната
собственост е 80 /осемдесет/лв.без ДДС
В наемната цена не са включени разходите за консумиране на
електроенергия.
6. Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 50,00 лева.
Закупуване на тръжна документация в размер на 10.00 лева от военно
формирование 32890 - Бургас;
7. Оглед на имота, предмет на търга, може да бъде извършен от
кандидат-участниците от 03.10.2022 г. до 28.10.2022 г. между 09:00 ч. и
16:00 ч. всеки присъствен ден.
8. Крайния срок за подаване на заявления за участие в деловодството
на военно формирование 32890-Бургас, ведно с другите документи е
28.10.2022 г. до 16:00 часа.
9. Търгът за отдаване под наем на имота, подробно описан в т.1 от
настоящата заповед, да бъде проведен на 02.11.2022г. в сградата на военно
формирование 32890-Бургас от 10:00 ч.
10. Описание на имота, неговото предназначение, срока за отдаване
под наем, първоначалната наемна цена, датата и мястото на провеждане на
търга и крайния срок за подаване на заявленията за участие да бъдат
публикувани в един национален ежедневник. Списък на изискуемите се от
участниците в търга документи, да бъдат публикувани в сайта на
Военноморските сили.
11. Утвърждавам тръжната документация на обекта.
12. Резултатите от търга да бъдат констатирани от комисията по
провеждане на търга с протокол, изготвен в четири екземпляра.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на
Щаба на Военноморските сили.

КОМАНДИР НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ
КОНТРААДМИРАЛ

КИРИЛ МИХАЙЛОВ
___.09.2022 г.

