НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
5000 гр. Велико Търново, бул. „България” №76
телефон: (062)618 822; факс:(062)618 899; e-mail: nvu@nvu.bg
Екземпляр единствен!
Копие № ….

ЗАПОВЕД
НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ
„ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
20 май 2021 г.
№ РД-02-580
гр. Велико Търново
СЪДЪРЖАНИЕ: Относно прекратяване на процедура 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 НВУ
„Васил Левски”.
Търг с явно наддаване може да се проведе, в случай че поне двама
кандидати са подали заявление за участие, отговарящо на нормативните и
тръжните условия за провеждане на търга.
Съгласно Протокол с рег. № 2225/10.05.2021 г. на тръжна комисия,
назначена с моя Заповед № РД-02-341/19.03.2021 г., изм. с моя Заповед № РД02-469/21.04.2021 г., заявление за участие е подадено само от един кандидат –
обстоятелство, което прави невъзможно откриването на търга, въз основа на
което и на основание чл. 46, във вр. с чл. 45, ал. 1 от Правилника за прилагане
на закона за държавната собственост (ППЗДС) и чл. 55, ал. 4 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ)
ЗАПОВЯДВАМ:
1. Прекратявам процедура, открита с моя Заповед № РД-02341/19.03.2021 г. 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 НВУ „Васил Левски”, представляващ част от
сграда № 19 – „Сграда за свиждане (информационен център)“, намираща се в
НВУ „Васил Левски“, град Велико Търново, ВР 2213, с площ 187 кв. м., за
разкриване на „Снекбар“.
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2. Внесеният от участника, подал заявление за участие, депозит за
участие в процедурата в размер на 500,00 (петстотин) лева, да му бъде
възстановен на посочената от него банкова сметка.
Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от
съобщаването ѝ по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Изпълнението на заповедта възлагам на началника на отделение
„Финанси“.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на заместникначалникът по логистиката на НВУ „Васил Левски“.
НАЧАЛНИК НА НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ
(П) ИВАН МАЛАМОВ
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