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З А П О В Е Д 

НА НАЧАЛНИКА НА ВИСШЕ ВОЕННОВЪЗДУШНО УЧИЛИЩЕ 

„ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” 

 

28.11.2022 г.          № РД – 03 - 813           гр. Долна Митрополия 
 

СЪДЪРЖАНИЕ: Относно обявяване на резултатите от проведен търг 

за отдаване под наем на части от имот – публична 

държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от 

ЗДС, предоставен за управление на ВВВУ „Георги 

Бенковски“ 
       

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

Република България, чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната 

собственост (ЗДС), чл. 13, ал. 3 и чл. 55 от Правилника за прилагане на 

ЗДС, заповед на началника на ВВВУ „Георги Бенковски“ (ВВВУ „Г. 

Бенковски“) № РД-03-694/17.10.2022 г. и протокол с рег.№ Л-ПБОП-05-

216/28.11.2022 г. на комисията за разглеждане, оценка и класиране на 

предложенията за участие в търг с тайно наддаване за отдаване под наем 

на части от недвижим имот – публична държавна собственост, предоставен 

за управление на ВВВУ „Г. Бенковски“, 

З А П О В Я Д В А М: 

1. Като възприемам мотивите на комисията за разглеждане, оценка и 

класиране на предложенията за участие в търг с тайно наддаване за 

отдаване под наем на части от недвижим имоти – публична държавна 

собственост, представляващи коридорни площи, намиращи се в  „Изнесен 

комплекс за авиационно образование“ – ИКАО (бивше училище „Марин 

Дринов“), с адрес гр. Плевен ул. „Цар Самуил“ № 56 – фоайе на първи 

етаж, с площ 5 кв. м., за поставяне на самопродаващи се вендинг машини 
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за кафе и топли напитки, пакетирани храни и безалкохолни напитки, 

обявявам за спечелил търга „Експрес Кафе и Вендинг“ ЕООД, ЕИК: 

202306026, със седалище и адрес на управление град Плевен, ул. „Вардар“ 

№ 15, ап. 13, представлявано от управителя Петър Иванов Иванов. 

2. Частта от имота се отдават под наем за срок от 3 (три) години. 

3. Месечната наемна цена на имота е в размер на 286.00 лв. (двеста 

осемдесет и шест лева) без ДДС, платима до 25-то число на текущия месец, 

по банкова сметка на ВВВУ „Георги Бенковски“: 

BG17STSA93003132320001, BIC STSABGSF, “Банка ДСК“ АД, гр. Плевен. 

4. Заповедта да бъде обявена в интернет страницата на ВВВУ „Г. 

Бенковски“ www.af-acad.bg и копие от нея да бъде поставено на видно 

място на КПП на ВР 1175 и на входа на ВР 2959 – ИКАО (гр. Плевен, ул. 

„Цар Самуил“ № 56), достъпно за всички заинтересовани лица. 

5. Заповедта подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок по 

реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд 

– Плевен. 

6. На определеното по т. 1 лице, спечелило търга и неподписало 

договора за наем, депозитът за участие не се възстановява. 

Изпълнението на заповедта възлагам на началника на служба 

„Планиране, бюджет и обществени поръчки“. 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на заместник- 

началника по административната част и логистиката на ВВВУ „Г. 

Бенковски”. 

 

НАЧАЛНИК НА ВИСШЕ ВОЕННОВЪЗДУШНО УЧИЛИЩЕ 

        „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” 

        БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ            П               ЮЛИЯН РАДОЙСКИ 
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