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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 № …. 
 

 

  

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

„ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 
 

23 март 2022 г. № РД-02-401 гр. Велико Търново 

СЪДЪРЖАНИЕ: 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. № 1349/18.03.2022 г. на комисията за провеждане на 
търга, назначена със заповед № РД-02-215/08.02.2022 г. на началника на НВУ 
„Васил Левски“ и на основание чл. 55 ал. 4 от Закона за отбраната и 
въоръжените сили на Република България, 
 

З А П О В Я Д В А М : 
 

1. Обявявам „Ара моторспорт“ ЕООД, със седалище и адрес на 
управление гр. Габрово, ул. „Христо Смирненски“ № 23, вх. 3, ап. 7, ЕИК 
203938388 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”, намиращ се в сграда № 19 – „Сграда за 
свиждане (информационен център)“ с площ 5,30 кв.м., представляващ 
санитарен възел с прилежащ коридор. 

2. Имотът се отдава под наем за срок до 10 (десет) години, считано от 
датата на сключване на договора за отдаване под наем. 

3. Месечната наемна цена на имота е в размер на 404,00 (четиристотин и 
четири) лева без ДДС, платима от 20-то до 30-то число на предходния месец, по 
банков път по банкова сметка на НВУ „Васил Левски”, Банка „ДСК“ АД,  IBAN 
BG09STSA93003100835400, гр. Велико Търново. 
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4. Заповедта да бъде обявена в интернет страница www.nvu.bg и извадка 
от нея да бъде поставена 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 – Велико 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 отделение ППБ 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 

                                  
 


