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СЪДЪРЖАНИЕ: Относно откриване на тьрг с тайно наддаване за отдаване под
наем на самостоятелна сграда - павилион и обособени площи
във вътрешно обособен имот, част от имот, публична
държавна собственост, предоставени за управление на ВМА,
находящи се в МБАЛ- Пловдив.
На основание чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост (ЗДС), чл.
13, ал. 5 и чл. 43, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната
собственост (ППЗДС), чл. 8, ал. 3, т. 14 и т. 22 от Правилника за устройството и
дейността на Военномедицинска академия (ВМА), заповед на началника на
ВМА № 1504/03.11.2017 г., изменена и допълнена със заповед № 133/23 .О 1.2018
г. относно обявяване на Вътрешни правила за определяне на реда и условията за
отдаване под наем свободни помещения и площи - публична държавна
собственост (ПДС) във ВМА, с цел доброто стопанисване на имота, предоставен
за ползване и управление на МБАЛ Пловдив към ВМА София и възможността за
набиране на приходи

ЗА ПО В ЯД ВАМ:
1. Да се проведе тьрг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3
(три) години на части от имот, ПДС, предоставени за управление и ползване на
ВМА София, както следва:
- Обект № 1, позиция № 1 - ,,Самостоятелна сграда - павилион, в двора
МБАЛ Пловдив, за извършване на тьрговска дейност, с право на ползване на
общи части и санитарен възел до сградата" и
- Обект № 2, позиция № 2 - ,,Обособени площи във вътрешно обособен
имот, в сградата на ДКБ и МБАЛ Пловдив, за монтиране на 2 бр. кафе автомати
и 2 бр. автомати за пакетирани стоки и безалкохолни напитки", находящи се в
КДБ и МБАЛ Пловдив.
Самостоятелната сграда - павилион и обособените площи във вътрешно
обособен имот, които ще се отдават под наем, са описани с площ,
местоположение, предназначение и начална тръжна месечна наемна цена в лв.
без ДДС, както е посочено в Приложение № 1, Таблица № 1, към настоящата
заповед.
2. Самостоятелната сграда - павилион и обособените площи във вътрешно
обособения имот да се ползват съобразно предназначението им посочено в

Членове:
1. Ганка Тодорова СпасоJЗа юрист
2. ц. сл. Сашса Запрянова Малинош1 - началник на сектор „Финансов" в
МГ>АЛ Пловдив:
3. ц. сл. Мария Василева Белева - началник на сектор „Логистика" в
МБАЛ Пловдив;
4. ц. сл. Владимир Вълов Трифонов - финансов контрольор в МБАЛ
Пловдив.
Резервни членове:
1. Росица Попова - юрист;
2. ц. сл. Стефан Николов Тонев - главен експерт в сектор „Логистика" на
МБАЛ Пловдив.
15. В срок не по-дълъг от 7 (седем) дни от датата на провеждането на
търга, председателят на комисията да ми представи протокол с резултатите за
утвърждаване.
16. Началникът на отдел по медицинска и компютърна техника и
комуникационни системи да организира публикуването на условията на търга,
определени с настоящата заповед, в два национални ежедневника, както и на
интернет страницата на ВМА, най-малко 30 дни преди крайния срок за подаване
на заявленията за участие.
17. Неразделна част от настоящата заповед са Приложение № 1, Таблица
№ 1, където са описани с площ, местоположение, предназначение и начална
месечна наемна цена на самостоятелната сграда - павилион и обособените
площи във вътрешно обособен имот ПДС, които ще се отдават под наем и
утвърдената тръжна документация.
18. Началникът на МБАЛ Пловдив към ВМА София да връчи на
председателя и членовете на комисията копие от заповедта за запознаване и
изпълнение.
19. Началникът на МБАЛ Пловдив към ВМА София да постави извлечение
от настоящата заповед в 3-дневен срок от издаването й на видно място в
сградата на МБАЛ Пловдив към ВМА София.
Изпълнението на заповедта възлагам на полковник д-р Ангел Пеев началник на МБАЛ Пловдив към ВМА София.
Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.
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