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З А П О В Е Д 
№ АВ – 741 / 20.06.2017 г. 

 

На основание чл. 68, ал. 1, т. 2 от Закона за радиото и телевизията, чл. 16, ал. 2 във 

връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 5 във връзка с чл. 43 и 

чл. 51 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост  

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

1. Обявявам търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение – част от 

недвижим имот публична държавна собственост, предоставен за управление на 

Българското национално радио, находящ се в гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ № 56, 

РРС Благоевград - представляващо стая № 1, блок „Г“, с площ от 32.5 (тридесет и две цяло и 

пет) кв.м. 

 

2.  Начална тръжна месечна наемна цена – 6,12 лв./кв.м. без включен ДДС. 

Консумативните разходи, текущите и основни ремонти са за сметка на 

наемателя.  

 

3. Начин на плащане – наемната цена се заплаща ежемесечно в срок до 5-то 

число на съответния месец, за който се дължи наема. 

 

4. Цел за отдаване под наем – помещението трябва да се използва за 

административни нужди. 

 

5. Депозитът за участие в търга да бъде в размер на 50,00 лева, платими в касата на 

РРС Благоевград или по следната банкова сметка: УниКредит Булбанк АД, IBAN: BG21 

UNCR 7527 3195 1399 01, BIC: UNCRBGSF. 

Депозитът на сключилия договор за наем участник се задържа от наемодателя до 

прекратяването на договора като гаранция за заплащане на наем и консумативи. 

 

6. Предвид факта, че посоченото в т. 1 помещение е свободно, отдаването му под 

наем е начин да бъде ползвано съобразно предназначението му и наред с това да бъде 

реализиран приход. Отдаването под наем на помещението няма да възпрепятства 

осъществяването на дейността, за която е предоставен за управление недвижимият имот 

публична държавна собственост. 

 

7. Срок за отдаване под наем на помещението – пет години. 

 

8. Търгът да се проведе на 28 юли 2017 г. от 11.00 часа в сградата на РРС 

Благоевград, находяща се в гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ № 56. 

 

9. Утвърждавам тръжната документация с описание на необходимите документи, 

които участниците  трябва да представят със заявленията за участие. 

 

10. Условия и срок за получаване на тръжната документация - всеки работен ден до 
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27.07.2017 г. от 10:00 до 16:00 ч. в сградата на РРС Благоевград, находяща се в гр. 

Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ № 56, стая 224 - каса, срещу представяне на касов 

ордер за внесени невъзстановими 10,00 лева. 

 

11. Оглед на помещението може да се извършва, всеки работен ден до 27.07.2017 г. 

от 10:00 до 16:00 часа при представяне на документ за самоличност и в присъствието на 

представител на РРС Благоевград. Телефон за контакт +359 884 70 53 50 – Стоян Богоев – 

главен инженер. 

 

12. Крайният срок за приемане на заявления за участие е 16:00 часа на 27.07.2017 г. 

в сградата на РРС Благоевград, находяща се в гр. Благоевград, ул.“Иван Михайлов“ № 56, 

ет. 3, стая 334 – деловодство. 

 

13. Определям комисия по провеждането на търга с тайно наддаване в състав: 

 

Председател: 

Членове:  

1. 

2. 

  

Резервни членове: 

1. 

2. 

 

14. Неразделна част от настоящата заповед са обявление и тръжна документация с 

описание на необходимите документи, които участниците трябва да представят със 

заявленията за участие. 

 

 

 

 

   (п) Заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

        АЛЕКСАНДЪР ВЕЛЕВ 

    ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА БНР 


