З А П О В ЕД
НА КОМАНДИРА НА НАЦИОНАЛНАТА ГВАРДЕЙСКА ЧАСТ
17.06 .2014 г.

№ РД-236

гр. София

ОТНОСНО: Обявяване на резултатите от проведен търг по отдаване под
наем на имот – публична държавна собственост по смисъла на
чл.16, ал.2 от Закона за държавна собственост, предоставен за
управление на Националната гвардейска част
На основание чл.55, ал.4 от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България, чл.16, ал.2 от, чл.13, ал.3, чл.55 от Правилника за
прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 10, ал.1 и ал.3 от
Правилника за структурата, организацията и реда за използването на
Националната гвардейска част, заповед № РД- 173/28.04.2014 г. на
командира на Националната гвардейска част и протокол с рег.№3-Т73/12.06.2014 г. от работата на комисията за разглеждане, оценяване и
класиране на ценовите предложения

ОБЯВЯВАМ:
„МАСТЪР - ПИК” ООД, със седалище и адрес на управление: град
София, парк- хотел Москва, ул. „Незабравка” №25, ет.4, офис 423,
представлявано от Колю Петков Колев в качеството му на управител,
за спечелил търга по отдаване под наем на част от недвижим имот –
публична държавна собственост, предоставен за управление на
Националната гвардейска част, находящ се в сграда №3 на военно
формирование 54800, град София, бул.”Асен Йорданов” №2, войскови район
1013, м. „Къро”, представляващ хранителен блок с наемна площ 990.00 кв.м,
за подготовка и приготвяне на храна.
Имотът се отдава под наем за срок от 5/пет/години.
Месечната наемна цена на част от недвижим имот – публична
държавна собственост, находящ се във военно формирование 54800 – ВР
1013, представляващ хранителен блок в сграда № 3, с обща площ 990.00кв.м.
е в размер на 3512.28 лв. без ДДС и 4214.74 лв. с включен ДДС.
Месечната наемна цена на движимо имущество е в размер на
148.91лв. без включен ДДС и 178.69лв. с включен ДДС.
Месечните наемни цени са платими при следните условия –за
текущия месец по банков път, до пето число на съответния месец.

Изпълнението на заповедта възлагам на заместник-командира по
логистичното осигуряване на Националната гвардейска част .
Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.
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