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З А П О В Е Д 
НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ  

„ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ 
 

24 септември 2021 г. № РД-02-1092 гр. Велико Търново 

СЪДЪРЖАНИЕ: Относно обявяване на резултатите от проведен търг с 
явно наддаване за отдаване под наем на имоти – 
публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, 
ал. 2 от Закона за държавната собственост, 
предоставени за управление на НВУ „Васил Левски“, 
намиращи се в гр. Шумен, факултет „Артилерия, ПВО 
и КИС“  

 
Създаването на условия за битово и търговско обслужване на 

обучаемите чрез изграждане на търговски обекти за услуги на територията на 
НВУ „Васил Левски“ е предпоставка за осигуряване на нормална работна и 
учебна среда, а повишаването на собствените приходи на Университета е един 
от основните приоритети. 

На основание чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната 
собственост, чл. 13, ал. 3 и чл. 55 от Правилника за прилагане на Закона за 
държавната собственост, протокол с рег. № 4925/21.09.2021 г. на комисията за 
провеждане на търга, назначена със заповед № РД-02-928/10.08.2021 г. на 
заместник-началника по административната дейност на НВУ „Васил Левски“ 
полковник Георги Крайнов, назначен За началник на НВУ „Васил Левски“ със 
заповед за заместване № РД-02-866/23.07.2021 г., и на основание чл. 55, ал. 4 от 
Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България,  
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З А П О В Я Д В А М : 
 

1. Обявявам „ВЕНДИНГ ГРУП“ ООД със седалище и адрес на 
управление гр. Русе, ул. „Михаил Арнаудов“ № 3, ЕИК 117631672, за 
спечелило търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – 
публична държавна собственост, представляващи коридорни площи, общо 8 
кв.м във факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ гр. Шумен, разпределени в две 
позиции, както следва: 

1.1. Позиция I: 
- Коридорна площ в сграда № 8 – Учебен блок, първи етаж, фоайе, за 

поставяне на автомат за кафе и топли напитки – 1 кв. м; 
- Коридорна площ в сграда № 22 - Общежитие, Курсантска батарея, 

първи етаж, фоайе, за поставяне на автомат за кафе и топли напитки – 1 кв. м; 
- Коридорна площ в сграда № 41 – Универсален спортен център, 

първи етаж, за поставяне на автомат за кафе и топли напитки – 1 кв. м; 
- Коридорна площ в сграда № 8 – Учебен блок, първи етаж, фоайе, за 

поставяне на автомат за пакетирани изделия и безалкохолни напитки – 1 кв. м. 
1.2. Позиция II: 
- Коридорна площ в сграда № 26 – Департамент чуждоезиково 

обучение, втори етаж, фоайе, за поставяне на автомат за кафе и топли напитки – 
1 кв. м; 

- Коридорна площ в сграда № 25 – Учебен блок, първи етаж, фоайе , за 
поставяне на автомат за кафе и топли напитки – 1 кв. м; 

- Коридорна площ в сграда № 30 – Учебен блок, партер, фоайе, за 
поставяне на автомат за кафе и топли напитки – 1 кв. м; 

- Коридорна площ в сграда № 25 – Учебен блок, първи етаж, фоайе, за 
поставяне на автомат за пакетирани изделия и безалкохолни напитки – 1 кв. м, 
за поставяне на вендинг автомати.  

2. Имотите се отдават под наем за срок от 3 (три) години. 
3. Месечната наемна цена на имотите е в размер, както следва: 

3.1. за позиция I – 2431,00 (две хиляди четиристотин тридесет и 
един) лева без ДДС; 

3.2. за позиция II – 2044,25 (две хиляди четиридесет и четири лева и 
двадесет и пет стотинки) лева без ДДС.  

Наемната цена по т. 3.1. и т. 3.2. е платима от 20-то до 30-то число на 
предходния месец, по банков път, по банкова сметка на НВУ „Васил Левски“, 
факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, „Обединена българска банка“ АД, IBAN 
BG 82 UBBS 8002 3106 0319 02, BIC UBBSBGSF, гр. Шумен.  
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4. Заповедта да бъде обявена в интернет страница www.nvu.bg и да бъде 
поставена на видно място на порталите на факултет „Общовойскови“, достъпно 
за всички заинтересовани лица. 

5. Заповедта може да се обжалва от участниците в търга в 14-дневен 
срок по реда на Администативнопроцесуалния кодекс пред Административен 
съд – Велико Търново.  

6. На определеното по т. 1 лице, спечелило търга и неподписало договор 
за наем, депозитът за участие не се възстановява.  

 
Изпълнението на заповедта възлагам на началника на отдел ПУР и ОП, а 

контрол по изпълнението на заповедта ще осъществя лично.  
 
НАЧАЛНИК НА НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ 
БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ (П) ИВАН МАЛАМОВ 
 
 


