ЗАПОВЕД
№ 1 / 12.01.2022 г.
за провеждане на процедура за отдаване под наем на имот,
собственост на „Безконтактни мултиплексорни вериги“ /БМВ/ ЕООД
На основание чл. 29, ал. 3 от Правилник за прилагане на Закон за публичните
предприятия /ППЗПП/, т. 4,1 от Договор рег. № 812100-4190/15.03.2019 г. за възлагане
управлението на еднолично дружество с ограничена отговорност с държавна
собственост на капитала „Безконтактни мултиплексорни вериги“ /БМВ/ ЕООД и по
реда на Правила за провеждане на конкурс съгласно Приложение № 1 на ППЗПП.
РЕШИХ
“Безконтактни мултиплексорни вериги” /БМВ/ ЕООД открива процедура на търг за
предоставяне под наем на собствен на дружеството недвижим имот в съответствие с
условията на наема и търга, определени с тази заповед. Обектът, чието отдаване под
наем е предмет на търга, представлява:
1. Описание на обекта - Едноетажна сграда с идентификатор 68789.603.171.3 по
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-56 на
изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър от 30 юли
2004 г., застроена площ 90 кв.м. на 1 етаж с предназначение сграда за търговия и
съдържа: ветробран, търговска зала на кафе, помещение за изчакване, склад, портиерохрана, разпределителни коридори и необходимите санитарни помещения. гр. Дупница,
област Кюстендил, ул. „Саморанска“ № 9, заедно с прилежащо имущество.
Предназначение: Сграда за търговия.
2. Начална месечна наемна цена: 900 (деветстотин) лева, без ДДС. Стъпка за
наддаване - 5 %.
3. Вид на търга: Търг с тайно наддаване, със закрито заседание.
4. Начин на плащане: Плащането се извършва по банковата сметка на НАЕМОДАТЕЛЯ
до пето число на месеца, за който се отнася.
5. Дата, място и час за провеждане на търга: 10.00 часа на 28.01.2022 г.
6. Тръжната документация може да бъде свалена от сайта на дружеството, от секция
„Профил на купувача“, на адрес https://bmv-eood.bg/ Размерът на депозита за участие в
търга е 100 лева. Депозитът се освобождава до пет работни дни след влизане в сила
на Заповедта за обявяване на резултатите от търга.
7. Оглед на обекта може да се извърши на 24 януари 2022 г. от 10.00 ч.
8. Писмените заявления за участие /включително всички изисквани документи/ се
представят в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен негов
представител. Заявленията се приемат от 10,00 до 16,00 ч. на 27 януари 2022 г. в
офиса на „Безконтактни мултиплексорни вериги” ЕООД, София, бул. ”Княгиня Мария
Луиза” № 101.
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9. Специални изисквания към участниците и други тръжни условия:
В търга могат да участват български или чуждестранни физически, юридически лица
или техни обединения, регистрирани по Търговския закон, които:
а/ не са обявени в несъстоятелност или не са в производство за обявяване в
несъстоятелност;
б/ не са в производство по ликвидация;
в/ няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал.
2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на
компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на
задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за
социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми.
Горните обстоятелства се удостоверяват с декларация, а при подписване на договор –
със съответните документи..
10. Ден, място и час на повторно провеждане на търга: 18.02.2022 г. в офиса на
дружеството.
При предложена еднаква най-висока цена от повече участници търгът продължава
между тях с явно наддаване на дата, за която се уведомяват съответните участници,
като наддаването започва от предложената цена и със стъпка на наддаване,
определена на 5 %.
11. Утвърждавам тръжната документация, която включва настоящото Решение и
приложенията към него:
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Приложение 1 - Условия на търга;
2. Приложение 2 - Заявление за участие в търг с тайно наддаване;
3. Приложение 3 - Образец на ценова оферта;
4. Приложение 4 - Образец на декларация;
5. Приложение 5 - Проект на договор.

УПРАВИТЕЛ
ФИЛИП ВАСИЛЕВ
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