ЗАПОВЕД
НА НАЧАЛНИКА НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ
20.02.2019 г.
ОТНОСНО:

№ 367

гр. София

откриване на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособени
части от имоти (свободни помещения)
публична държавна
собственост, предоставени за управпение на ВМА, находящи се на
територията на Многопрофилна болница за активно лечение
гр.Сливен към ВМА.

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 и във връзка с необходимостта от получаване на приходи
от отдаване под наем на свободни помещения - част от имоти, публична държавна
собственост, предоставени за управление на ВМА
ЗАПОВЯДВАМ:
1. Да се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три)
години на обособени части от имоти, публична държавна собственост (свободни
помещения), предоставени за управление на ВМА, находящи се на територията на
Многопрофилна болница за активно лечение/МБАЛ/ - гр. Сливен, с адрес в гр. Сливен,
ул. "Пушкин" № 2. Свободните помещения, които се отдават под наем, са подробно
описани с площ, местоположение и предназначение, както е посочено в таблица № 1,
приложение № 1 към настоящата заповед.
2.Свободните помещения да се ползват съобразно с предназначението им,
посочено в приложението на заповедта - Таблица № 1. Отдадените под наем свободни
помещения не могат да се ползват за друга дейност извън предназначението им, не
могат да се преотдават под наем, не могат да се ползват съвместно по договор с трети
лица, като наемателите са длъжни да не възпрепятстват осъществяването на
дейностите, за които са предоставени за управление имотите - п ублична държавна
собственост.
2.1. Помещенията, които се отдават под наем, да се използват за:
-Извънболнична медицинска дейност,
-Извънболнична дентална дейност.
2.2. Наемателите са длъжни да са регистрирани по чл.11 от Закона за лечебните
заведения.
3. Търгът с тайно наддаване да се проведе на 22.03.2019 г. от 10,00 часа в зала 1
на Административната сграда на МБАЛ - гр. Сливен, находяща се в гр. Сливен,
ул."Пушкин" № 2.
4. Търгът да се проведе при следните условия:
4.1. Началната тръжна месечна наемна цена за свободните помещения е
посочена в Таблица № l, Приложение № 1 към настоящата заповед.
4.2. В наемната цена не са включени:
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11.6. Образец на декларация, с която кандидатът декларира липсата иа
обстоятелствата посочени в т. 4.9.3. и в т. 4.9.4. от настоящата заповед.
11.7. Образец на декларация, с която кандидатът декларира, че е направен оглед
иа обекта.
11.8. Образец на административни сведения за кандидата.
11.9. Проект иа договора за наем.
12. Назначавам комисия за провеждане на търг с тайно наддаване в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. ц. сл. д-р Валери Цанков Вълчев-Началник ОАИЛ и Заместник
Началник на МБАЛ-Сливен по ДЛД на функционален принцип
ЧЛЕНОВЕ: 2. ц. сл. магистър фармацевт Петко Ангелов Петков -ръководител
болнична аптека МБАЛ-Сливен
3. ц.сл. инж.Гарбис Ованес Гарабедян - старши експерт сектор"Логистика" в
МБАЛ-Сливен
4. ц. сл. Жана Никанорова Татева - Началник Финансов сектор на МБАЛ-Сливен
5. адв.Божидар Иванов Райнов -юрист
Резервни членове:

1. ц.сл. инж.Веселин Божилов Такев - Началник сектор"Логистика" на МБАЛ
Сливен
2. ц.сл. инлсХристо Колев Великов - Началник сектор"ЧРМ" в МБАЛ-Сливен.
13. Условията на търга, определени в настояшата заповед, да се публикуват поне
в два национални ежедневника, както и на интернет страницата на ВМА, най-малко 30
дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие в търга.
14. Неразделна част от настоящата заповед са: Приложение № 1 -Таблица № 1,
съдържаща описание на площи, местоположение и предназначение на обособените
части от имотите - публична държавна собственост (свободни помещения), които ще
бъдат отдавани под наем, както и утвърдената с нея тръжна документация.
15. Извлечение от настоящата заповед, без състава на комисията пот. 12, да се
обяви в 3-дневен срок от издаването й на видно място в сградата на ВМА и в сградата
на МБАЛ - гр.Сливен.
16. Началникът на Отдел по медицинска и компютърна техника и
комуникационни системи да организира публикуването на заповедта на интернет
страницата на ВМА.
17. Началникът на МБАЛ- гр.Сливен да организира публикуването пот. 15 на
заповедта в сградата на МБАЛ- гр.Сливен.
С настоящата заповед да бъдат запознати длъжностните лица, посочени в нея и
началникът на МБАЛ - гр.Сливен за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на началника на МБАЛ гр.Сливен.
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