
 

ВИСШЕ ВОЕННОВЪЗДУШНО УЧИЛИЩЕ 

„ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” 
гр. Долна Митрополия , ул. „Св.св.Кирил и Методий” № 1, п.к. 5855 

тел. 65701, факс: 064 / 837 217   

 

З А П О В Е Д 

НА НАЧАЛНИКА НА ВИСШЕ ВОЕННОВЪЗДУШНО УЧИЛИЩЕ 

„ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” 

 

21 май 2020 г.  № РД – 03 – 323  гр. Долна Митрополия 
 

СЪДЪРЖАНИЕ: Относно провеждане на търг 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 ВВВУ „Георги 

Бенковски”. 

 

 На основание чл. 55, ал. 4, от Закона за отбраната и въоръжените 

сили на РБ и в изпълнение на чл. 16, ал. 2, чл. 19, ал. 1 от Закона за 

държавната собственост (ЗДС), във връзка с чл. 13, ал. 5, Глава трета и 

пета от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост 

 

З А П О В Я Д В А М : 

1. Откривам процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за 

отдаване под наем по реда на Глава трета и пета от ППЗДС на част от 

недвижим имот – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, 

ал. 2 от ЗДС, представляваща площ от 2 (два) кв. м. за поставяне на 1 

(един) брой терминално устройство АТМ (банкомат) в поземлен имот с 

идентификатор 22215.108.420 по кадастралния план на гр. Долна 

Митрополия на територията на ВВВУ „Георги Бенковски“ 



Мотиви: Осигуряване на нормална работна и учебна среда чрез създаване 

на условия за битово обслужване на обучаемите, чрез изграждане и 

поддържане на търговски обекти за услуги на територията на Училището. 

2. Описание на имота: част от недвижим имот – публична държавна 

собственост, представляващ площ от 2 (два) кв. м. за поставяне на 1 (един) 

брой терминално устройство АТМ (банкомат) в поземлен имот с 

идентификатор 22215.108.420 по кадастралния план на гр. Долна 

Митрополия, ул. Св. Св. Кирил и Методий №1. 

3. Имотът се отдава под наем за срок от 5 (пет) години. 

4. За организиране и провеждане на търга назначавам комисия в 

състав: 

Председател………………………………………………………………. ; 

Членове: 1. …………………………………………………………….; 

2. ……………………………………………………………………………; 

3. ……………………………………………………………………………; 

4. ……………………………………………………………………………. 

и резервни членове: 

1. ……………………………………………………………………..; 

2. ……………………………………………………………………... . 

5.1. Определям начална тръжна цена в размер на 142 лв. /мес./ сто 

четиридесет и два/ лв., без включен ДДС. 

5.2. Върху достигнатата на търга цена ще бъде начислен ДДС. 

6. Оглед на имота, предмет на търга, може да бъде извършен от 

кандидатите, закупили документация от 27.05.2020 г. до 26.06.2020 г. 

между 14,00 часа и 16,00 часа всеки работен ден, след предварителна 



заявка предния ден на телефони: GSM 0887 97 62 34  – старшина Димитър 

Николов и GSM 0887 31 71 47 – старшина Илиян Йорданов.  

7. Търгът за отдаване под наем на имота, описан в т. 2 от настоящата 

заповед, да бъде проведен от 14,00 ч. на 01.07.2020 г., във ВВВУ „Г. 

Бенковски” гр. Долна Митрополия, ул. "Св. св. Кирил и Методий" № 1, 

„Библиотечен корпус” (сграда № 66), Конферентна зала. 

8. Специфичните тръжни условия и изисквания към участниците са 

следните:  

8.1. До участие в търга се допускат всички юридически лица, 

регистрирани по Търговския закон, които са банки по смисъла на Закона за 

кредитните институции.  

8.2. Кандидатът представя списък на персонала, обслужващ 

съответния банкомат, като за целта следва да осигури най-малко двама 

служители на банката. 

8.3. Разходите по монтирането и демонтирането на банкоматите, 

както и разходите по свързването им към електроинсталацията са за сметка 

на наемателя, като тези дейности следва да се извършат в рамките на 

работното време - от  8:15 ч. до 16:15 часа; 

8.4. Кандидатът, определен за наемател, е длъжен да осигури и 

монтира на посочените в т. 1 места терминални устройства (банкомати) - 

вътрешни, технически обезопасени, съответстващи на изискванията на 

Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на 

електрически съоръжения, предназначени за използване в определени 

граници на напрежението  (Обн. ДВ. бр.23 от 25 Март 2016 г.); 

8.5. Кандидатът, определен за наемател, е длъжен при възникване 

на технически проблем в някой от банкоматите да реагира в рамките на 

4 часа, а при невъзможност за неговото отстраняване в срок до 48 часа - да 

подмени банкомата и да монтира друг, до края на 72-ия час от 

възникването му; 



8.6. Кандидатът, определен за наемател, монтира за собствена 

сметка контролни електромери, по чиито показания заплаща стойността на 

консумираната от устройствата електроенергия; 

8.7. Кандидатът, определен за наемател, е длъжен да зарежда 

банкоматите в срок до 4 (четири) часа, след направена заявка. 

9. Описанието на имотите, тяхното предназначение, срокът за отдаване 

под наем, първоначалната наемна цена, специфичните условия, датата и 

мястото на провеждане на търговете и крайният срок за подаване на 

заявленията за участие да бъдат публикувани в два централни 

ежедневника, както и на интернет страницата на ВВВУ „Георги 

Бенковски”. 

10. Извлечение от заповедта (с изключение на състава на комисията) 

да бъде обявено на видно място на КПП на ВР 1175 в тридневен срок от 

датата на настоящата заповед. Списъкът на изискуемите за участие в търга 

документи е обявен в тръжната документация. 

11. Утвърждавам тръжната документация на обекта и определям цена 

за закупуване в размер на 20,00 (двадесет) лв. с ДДС. 

11.1. Заплащането за тръжната документация да бъде внесено по 

банкова сметка на ВВВУ „Георги Бенковски”, „Банка ДСК“ ЕАД, IBAN: 

BG17 STSA 9300 3132 3200 01, BIC  STSABGSF, а получаването и да се 

извърши в ВВВУ „Георги Бенковски”, сектор „Планиране, бюджет и 

обществени поръчки“ от 14.00 до 16.00 часа всеки работен ден от 

27.05.2018 г. до 26.06.2020 г. 

11.2.  Заявленията за участие се подават в ВВВУ „Георги Бенковски”, 

гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 1, 

регистратурата за некласифицирана информация, всеки работен ден от 

14,00 до 16,00 ч. Крайният срок за подаване на заявленията за участие 

заедно с другите документи, съгласно изискванията на тръжната 

документация е до 16,00 ч. на 29.06.2020 г.   



12.  Депозит за участие в търга е 50, 00 (петдесет) лв. Същият да бъде 

внесен по банкова сметка на ВВВУ „Г. Бенковски”, „Банка ДСК“ ЕАД, гр. 

Плевен IBAN BG 56 STSA 9300 3332 3200 10, BIC STSABGSF. 

12.1. Когато кандидатът, спечелил търга откаже да подпише договора 

за наем, внесеният от него депозит се задържа. 

12.2. Депозитите на неспечелилите участници и на участниците, които 

не са допуснати до участие в търга, се освобождават след утвърждаване на 

протокола от Началника на ВВВУ ВВВУ „Георги Бенковски”. 

13. Комисията по провеждане на търга да изготви протокол за 

резултатите от своята работа и го представи за утвърждаване в срок до 

5 (пет) дни след провеждане на търга. 

Изпълнението на настоящата заповед възлагам на назначената 

комисия. 

Контрол по изпълнението на заповедта да осъществи заместник-

началникът по административната част и логистиката на ВВВУ „Георги 

Бенковски". 

 

НАЧАЛНИК НА ВИСШЕ ВОЕННОВЪЗДУШНО УЧИЛИЩЕ 

        „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” 

        БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ                           ЮЛИЯН РАДОЙСКИ 

     ___.___2020 г. 

 

 

 


