
З А П О В Е Д 
 

НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА  
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ВОЕННИ КЛУБОВЕ И  

ВОЕННО – ПОЧИВНО ДЕЛО” 
 

№ 962/03.10.2022 г. гр. София 
 
ОТНОСНО: Обявяване за прекратен последващ търг с явно наддаване на 

недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ: 
Част от централната алея на прилежащия парк на ВК- Враца с 
отдаваема площ от 4 кв.м., с адрес: град Враца, ул. “Трайко 
Китанчев” № 9, в имот публична държавна собственост, АПДС 
№ 2949/15.09.2011 г. 

 
На основание чл. 46 от Правилника за прилагане на Закона за държавната 

собственост и чл. 10, т. 1 и т. 14 от Устройствения правилник на ИА “Военни 
клубове и военно-почивно дело”,  
 

ЗАПОВЯДВАМ: 
 

ОБЯВЯВАМ за прекратен последващ търг с явно наддаване за обект, 
представляващ: Част от централната алея на прилежащия парк на ВК- Враца с 
отдаваема площ от 4 кв.м., с адрес: град Враца, ул. “Трайко Китанчев” № 9, в имот 
публична държавна собственост, АПДС № 2949/15.09.2011 г. 

Представените от кандидатите документи не отговарят на изискванията за 
допускане до явяване на търг: 

- не са предоставени удостоверения за липса на задължения към НАП и 
съответната община на управителите на дружествата, подали заявления за участие 
в търга; 

- кандидатите, подали заявления за участие в търга попадат в хипотезата на 
чл. 19а от Закона за държавната собственост, а именно: „свързани лица не могат да 
са самостоятелни кандидати или участници в една и съща тръжна процедура при 
отдаване под наем на имоти или части от имоти- държавна собственост”. 

Заповедта да се обяви по реда на чл. 56 от Правилника за прилагане на 
Закона за държавната собственост – в сградата на ИА „Военни клубове и военно – 
почивно дело” на бул. „Цар Освободител” № 7 и на електронната страница на 
агенцията. 

Изпълнението на заповедта възлагам на председателя на комисията по 
заповед № 845/26.08.2022 г., а контрола по изпълнението й на директора на 
дирекция “Управление на собствеността и жилищен фонд”. 
 
 
 
 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 
“ВОЕННИ КЛУБОВЕ И 
ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО”  
                               ИВАН КОЖУХАРОВ        

 


