МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

НАЦИОНАЛЕН УЧЕБЕН КОМПЛЕКС ПО КУЛТУРА
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На основание чл. 55 във връзка с чл. 57 от Правилника за прилагане на Закона за
държавната собственост (ППЗДС) и Протокол от 05 и 07.11.2018г. на комисията за провеждане
на последващ търг с тайно наддаване, назначена със заповед № 60/12.10.2018г. за отдаване под
наем за срок от пет години на части от недвижим имот - публична държавна собственост, а
именно: обособени помещения - бюфети - бюфет, находящ се в сграда с идентификатор
68134.4330.80.1, с обща площ от 50 кв.м и бюфет, находящ се в сграда с идентификатор
68134.4330.80.2, с обща площ от 75 кв.м. и двете помещения, намиращи се на адрес: гр. София,
кв. Горна Баня, ул. „Вечерница" № 21., Недвижимият имот - публична държавна собственост е
предоставен за стопанисване и управление от Директора на Национален учебен комплекс по
култура с лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на Република Италия на
основание ПМС № 87/26.05.1992 г. на Министерски съвет на Република България и е с акт за
държавна собственост - публична с пореден № 00953/24.06.1998г., утвърден от областния
управител на област София, регистър 953, досие /РЗ/ РД-04-15-012/98г.,
НАРЕЖДАМ:
I. Вьв връзка с класирания на първо място в проведения последващ търг с тайно
наддаване участник „ГЕОПЛАН“ ЕООД:
1. .ОПРЕДЕЛЯМ „ГЕОПЛАН“ ЕООД, ЕИК: 130771864, със седалище и адрес на
управление: гр. София, п.к. 1404, район: „Триадица“, ул. „Костенски водопад“, бл. 10, ет. 7,
ап. 18 за спечелил търга за отдаване под наем по реда на чл. 16, ал. 2 във връзка с 19, ал. 1 от
ЗДС и във връзка с чл. 13, ал. 2 и ал. 5 от ППЗДС, на недвижим имот, публична държавна
собственост, предоставен за управление на НУККЛИЕК, представляващ обособени помещения
- бюфети, както следва: бюфет, находящ се в сграда с идентификатор 68134.4330.80.1, с обща
площ от 50 кв.м и бюфет, находящ се в сграда с идентификатор 68134.4330.80.2, с обща площ
от 75 кв.м. и двете помещения, намиращи се на адрес: гр. София, кв. Горна Баня, ул.
„Вечерница" № 21. В качеството си на класиран на първо място участникът е предложил найвисока цена в търга в размер на 8,88 (осем лева и осемдесет и осем стотинки) без ДДС на кв./м.
2. В 14-дневен срок от връчване на настоящата заповед „ГЕОПЛАН“ ЕООД следва да
внесе гаранционен депозит в размер на общата месечна наемана цена на договора за йаем, в
размер разликата между постигнатата чрез тръжната процедура наемна цена и внесеният от
кандидата депозит.
3. При невнасяне на цената по предходната точка, в указания в настоящата заповед срок
следва да се приеме, че участникът се е отказал от сключване на договора за наем на обектите публична държавна собственост, както следва: бюфети - бюфет, находящ се в сграда с
идентификатор 68134.4330.80.1, с обща площ от 50 кв.м и бюфет, находящ се в сграда с

идентификатор 68134.4330.80.2, с обща площ от 75 кв.м. и двете помещения, намиращи
се на адрес: гр. София, кв. Горна Баня, ул. „Вечерница" № 21.
4. На основание чл. 50, ал. 2 от ППЗДС, в случай че участникът, определен за изпълнител
откаже да заплати предложената от него цена или не я заплати в указания срок, внесеният депозит
не се връща на участника.
5. След внасяне на наемната цена и при условията на т. 1 от настоящия раздел да се
сключи договор за наем с „ГЕОПЛАН“ ЕООД.
II. Настоящата заповед да се изпрати на лицата, участвали в търга.
III. На основание чл. 56 от ППЗДС копие от тази заповед да се обяви чрез залепване на
таблото за обявления в Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на
италиански език и култура с участието на Република Италия, като се отбележи дата на поставяне.
Заповедта да се обяви и на интернет страницата на Лицея.
IV. Контролът по изпълнението на заповедта да се осъществи от
- директор на Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език
и култура с участието на Република Италия.
VII.
Настоящата
заповед
подлежи
на
обжалване
по
реда
на
Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Директора на
Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура с
участието на Република Италия.
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