ЗАПОВЕД
№ РД-20-485 / 22.11.2018 г.
На основание чл. 68, ал. 1, т. 2 от Закона за радиото и телевизията във връзка с чл. 16,
ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, във вр. с чл. 13, ал. 1, ал. 3 и ал. 5 и
чл. 55, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и след като
се запознах с протокол от проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на
помещение - част от недвижим имот – публична държавна собственост, предоставен за
управление на Българското национално радио и находящ се в гр. Благоевград, ул. „Иван
Михайлов“ № 56, представляваща Шеста кабина, намираща се на 2 (втори) етаж с площ
30,16 (тридесет цяло и шестнадесет) кв. м.

НАРЕЖДАМ:
1. Определям за наемател на част от недвижим имот – публична държавна
собственост, предоставен за управление на Българското национално радио и находящ се в
гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ № 56, представляваща Шеста кабина, намираща се
на 2 (втори) етаж с площ 30,16 (тридесет цяло и шестнадесет) кв. м. „ВВД - Руйчев“ ЕООД
ЕИК: 101668594.
2. Определям наемната цена на имота в размер на 292.00 (двеста деветдесет и два)
лева без ДДС месечно.
3. Определям следните условия за плащане: наемната цена за всеки месец се
заплаща до 10-то число на същия по банков път. Наемната цена не включва разходи,
свързани с поддръжката на недвижимия имот и дължимите местни данъци и такси. При
сключването на договора наемателят заплаща депозит в размер на един месечен наем,
който се връща на наемателя след изтичане срока на договора и при погасяване на всички
задължения на наемателя към наемодателя.
На основание чл. 55, ал. 2 от ППЗДС, настоящата заповед да се съобщи на всички
участници в търга.
На основание чл. 56 от ППЗДС, заповедта да се обяви на видно място в сградата на
БНР, достъпно за всички заинтересувани лица, и да се публикува на интернет страницата на
БНР.
Контролът върху изпълнението на настоящата заповед възлагам на ръководителя на
отдел „Административни дейности и управление на собствеността“.

Заличен на основание чл.23 ЗЗЛД
АЛЕКСАНДЪР ВЕЛЕВ
ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА БНР

Заличен на основание чл.23 ЗЗЛД
Съгласувал: Милен Митев – директор на дирекция „Правна и човешки ресурси“

