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ЗАПОВЕД
НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ
„ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
14 май 2021 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

№ РД-02-550

гр. Велико Търново

Относно обявяване на резултатите от проведен търг
за отдаване под наем на имот – публична държавна
собственост, по смисъла на чл. 16, ал. 2 от ЗДС,
предоставен за управление на НВУ „Васил Левски”.

Съвременните тенденции в развитието на пазарното стопанство и
проблемите с икономическата криза в страната, налагат изключително високи
изисквания към системата за управление на финансовите ресурси в
НВУ „Васил Левски“, както и оползотворяването на всяка една възможност за
допълнително финансиране на бюджета на университета.
На основание чл. 16, ал. 2, чл. 19, ал. 1 от ЗДС, чл. 13, ал. 3 и чл. 55 от
ППЗДС, протокол рег. № 2292/13.05.2021 г. на комисията за провеждане на
търга, назначена с моя заповед № РД-02-340/19.03.2021 г. и на основание чл. 55
ал. 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България,
ЗАПОВЯДВАМ:
1. Обявявам Сдружение „Клуб по стрелба с предно пълнещо оръжие –
Черен барут“, със седалище и адрес на управление гр.Велико Търново,
ул. „Оборище“ № 8, вх.Г, ап.17, ЕИК 205780509 за спечелил търга за отдаване
под наем, по реда на чл. 19, ал. 1 от ЗДС, на част от недвижим имот, публична
държавна собственост, предоставен за управление на НВУ „Васил Левски”,
представляващ площ от 38 (тридесет и осем) кв.м, намиращ се в сграда № 30 –
Стрелбищен комплекс във ВР 2213 – гр. Велико Търново, за провеждане на
стрелби.
2. Имотът се отдава под наем за срок от 1 (една) година, считано от
датата на сключване на договора за отдаване под наем.
3. Месечната наемна цена на имота е в размер на 101,00 (сто и един) лв.
без ДДС, платима от 20-то до 30-то число на предходния месец, по банков път по
банкова сметка на НВУ „Васил Левски”, Интернешънъл Асет Банк IBAN
BG 45 IABG 7431 3100 8354 00, BIC IABGBGSF.
1/2

4. Заповедта да бъде обявена в интернет страница www.nvu.bg и копие
от нея да бъде поставено на видно място на порталите на НВУ „Васил Левски“,
достъпно за всички заинтересовани лица.
5. Заповедта може да се обжалва от участниците в търга в четиринадесет
дневен срок по реда на Административно-процесуалния кодекс пред
Административен съд – В. Търново.
6. При неподписване на договора за наем от спечелилият участник по
т. 1, депозитът за участие не се възстановява.
Изпълнението на заповедта възлагам на началника на отдел ПУР и ОП, а
контролът по изпълнението да осъществи заместник-началникът по
логистиката на НВУ „Васил Левски“.
НАЧАЛНИК НА НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ

(П)

ИВАН МАЛАМОВ
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