ЗАПОВЕД
№ ЗП -1213 / 1 октомври 2020 г.
На основание чл.55 от ППЗДС и Протокол СЛ-2790/01.10.2020 год., на комисия
назначена със Заповед №ЗП-1185/29.09.2020 г., за обявяване на Таен търг за отдаване под
наем, по реда на ЗДС, за срок до 30.09.2030 година, на свободни помещения и площи, открит
със Заповед №ЗП-834/24.08.2020 г., по Докладна записка №СЛ-2377/24.08.2020 г. от
Директор АСД Валентин Добрев и обявление публикувано във вестник “България днес” oт
27.08.2020 г., и вестник „24 часа“ oт 27.08.2020 г.
ОБЯВЯВАМ:
1. Класиране на участниците в Таен търг за отдаване под наем, по реда на ЗДС, за
срок до 30.09.2030 година, на свободни помещения и площи, собственост на Национална
спортна академия „Васил Левски”, открит със Заповед №ЗП-834/24.08.2020 г. както следва:
Обособена позиция №1: открити тенис кортовете
№
1

Местонахождение в гр.Несебър

Площ

Предназначение

ВУСБ НСА- Несебър

4165
Спорт – тенис на корт
кв.м.
I-во място: Алфа-3 Енерджи Груп ООД, ЕИК:200937637, срещу обща месечна наемна цена в размер на 1080
(хиляда и осемдесет) лева с включен ДДС. За периода 01.06.- 31.08
Обособена позиция №3: Помещение за търговска/нетърговска дейност
№
Местонахождение в гр.София
Площ

Предназначение

1

Студентско общежитие бл.61, вх. В, ет.1, ст.112 и ст.113, 66 кв.м. Търговска/нетърговска дейност
Студентски град, София
I-во място: Светлен Генчев Стефанов, срещу обща месечна наемна цена за двете стаи, в размер на 540 лева с
включен ДДС

2.1.Класираният от комисията на първо място участник Алфа-3 Енерджи Груп ООД,
с ЕИК:200937637, за спечелил таен търг за Обособена позиция №1 от Заповед №ЗП834/24.08.2020 г.: открити тенис кортовете, с площ 4165 кв. м., находящи се гр. Несебър,
общ.Несебър, обл.Бургас, м.Акротиря, изградени в имот публична държавна собственост с
идентификатор 51500.510.98, срещу обща месечна наемна цена в размер на 1080 (хиляда и
осемдесет) лева с включен ДДС, дължим за месеците в периода 01.06.-31.08.
2.2. В случай, че т.2.1. от настоящата заповед не бъде оспорена, Алфа-3 Енерджи
Груп ООД, с ЕИК:200937637, да внесе в срок до 30.10.2020 г. депозит за добро
изпълнение на договора в размер на два месечни наема с включен ДДС, равняващ се на
2160
/две
хиляди
сто
и
шестдесет/
лева
по
банкова
сметка
IBAN:BG74BNBG96613300175101, BIC:BNBGBGSD, БНБ ЦУ на НСА.

2.3. Депозитът за участие на Алфа-3 Енерджи Груп ООД, с ЕИК:200937637, внесен
за Обособена позиция №1 от Заповед №ЗП-834/24.08.2020 г., да се освободи в срок до 3
/три/ работни дни, след сключване на договор за наем.
3.1. Класираният от комисията на първо място участник Светлен Генчев Стефанов,
за спечелил таен търг за Обособена позиция №3 от Заповед №ЗП-834/24.08.2020 г. за ст.112
и ст.113, с обща площ 66 кв.м, находящи се в Студентско общежитие бл.61, вх. В, ет.1,
срещу обща месечна наемна цена за двете стаи в размер на 540 (петстотин и четиридесет)
лева с включен ДДС.
3.2. В случай, че т.3.1. от настоящата заповед не бъде оспорена, Светлен Генчев
Стефанов, да внесе в срок до 30.10.2020 г. депозит за добро изпълнение на договора в
размер на два месечни наема за двете стаи с включен ДДС, равняващ се на 1080 /хиляда и
осемдесет/ лева по банкова сметка IBAN:BG74BNBG96613300175101, BIC:BNBGBGSD,
БНБ ЦУ на НСА.
3.3. Депозитът за участие на Светлен Генчев Стефанов, внесен за Обособена
позиция №3 от Заповед №ЗП-834/24.08.2020 г., да се освободи в срок до 3 /три/ работни
дни, след сключване на договор за наем.
4. Обявявам таен търг за Обособена позиция №4 от Заповед №ЗП-834/24.08.2020 г.,
за непроведен поради неподадени оферти.
5. Настоящата заповед да се доведе до знанието на Пом.-ректор, Директор АСД, ФСО,
Ръководител „СО” и Управител ВУСБ НСА- Несебър, за сведение и изпълнение.
6. На основание чл.56 от ППЗДС настоящата заповед да се обяви на достъпно място
/информационното табло на 1 етаж/ в сградата на ректората и на интернет страницата на
НСА „Васил Левски” http://www.nsa.bg/bg/page,1683. Участниците да се уведомят по реда на
АПК.
Настоящата заповед подлежи на оспорване по реда на АПК чрез Административен
съд София- град, в 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите лица.
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