ЗАПОВЕД
НА НАЧАЛНИКА НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ
� j,

...'<,.\� .. 2019 г.

гр. София
- -----'-·---------------

ОТНОСНО: Обявяване на резултатите от проведен търг с тайно наддаване за
отдаване под наем на обособени части от имоти - публична
държавна собственост (обособени площи), предоставени за
управление на ВМА, находящи се на територията на Болница за
продължително лечение и рехабилитация (БПЛР) - гр. Хисаря
------ ------- -----------------------

На основание чл. 13, ал. 3 и ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за
държавната собственост, чл. 8, ал. 3, т. 14 и т. 23 от Правилника за устройството и
дейността на Военномедицинска академия (ВМА), чл. 10, ал.5 от Вътрешните
правила за определяне на условията и реда за отдаване под наем на св об одни
помещения и площи - публична държавна собственост във ВМА, обявени със
заповед № 1504/03.11.2017 г. на Началника на ВМА и Протокол от 21.02.2019 г.
на комисията, назначена със Заповед № 167/17.01.2019 г. на началника на
Военномедицинска академия за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване
под наем за срок от 3 (три) години на обособени части от имоти - публична
държавна собственост (общ:обени площи), предоставени за управление на ВМА,
находящи се на територията на Болница за продължително лечение и
рехабилитация (БПЛР) - гр. Хисаря

ЗАПОВЯДВАМ:

1. Определям класирането по позиции на кандидатите в проведения търг с

тайно наддаване, открит със заповед № 167/17 .О 1.2019 г. на началника на
Военномедицинска академия, както следва:
ЗА ПОЗИЦИЯ № 1: включваща обособени площи за поставянето на 3 броя
кафе-автомати, всяка по 6 кв. м. за всеки кафе-автомат или общо 18,00 кв. м.,
които се намират в БПЛР - гр. Хисаря, ул. ,,Илин Паунов" № 1, разположени в
блок № 1, във фоайето пред регистратурата; в блок № 2 във фоайето пред
столовата; в блок № 4 във фоайето пред вътрешен плувен басейн, с
предназначение за търговска дейност за поставянето на 3 бр. кафе-автомати.
Класирани кандидати:
Заявление пореден № 7/20.02.2019 г., с вх. рег. № 2 - 317/20.02.2019 г.,
подадено на 20.02.2019 г. в 10,58 часа, от „БОЙВЕС" ЕООД, ЕИК 203999619, със
седалище в с. Брестник, обл. Пловдив, ул. ,,Преслав" № 2, представлявано от
управителя Б,ойка Василева Власева, с пред ложена месечна наемна цена за
обособената площ от позиция № 1 в размер на 871,00 лв. (осемстотин
седемдесет и един лева) без ДДС.

2. В 14-дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, да бъде
сключен договор за наем с класирания на първо място за позицията каirдидат.
Договорът да се сключи с месечна наемна цена, с която кандидатът е класиран на
първо място и при условия и ред, определени в заповед № 167/17.01.2019 г. на
началника на ВМА за откриване на търга и във Вътрешните правила за
определяне на условията и реда за отдаване под наем на свободни помещения и
площи - публична държавна собственост във ВМА, обявени със заповед №
1504/03.11.2017 г. на началника на ВМА.
3. В срока по т.2, класираният на първо място кандидат, определен за
наемател, следва да внесе гаранционна вноска за изпълнението на договора за
наем и административна такса в размерите, посочени в т. 4.4.1. и т. 4.4.5. от
заповед № 167/17.01.2019 г. на началника на БМА. Сумите следва да се внесат по
банковите сметки, посочени в горепосочената заповед.
4. При отказ на класирания на първо място кандидат да сключи договор,
да се проведе нов търг с тайно наддаване. За отказ се счита и неявяването за
сключване на договора в 7-дневен срок от писмената покана за това, както и
незаплащане в срок на сумите по т. 3 от настоящата заповед.
5. Отказалият да сключи договор за наем кандидат, губи право за
връщане на внесения от него депозит за участие в търга.
6. Началникът на Отдел по медицинска и компютърна техника и
комуникационни системи да организира публикуването на заповедта на интернет
страницата на ВМА.
7. Настоящата заповед да се обяви на информационното табло в сградата
на БПЛР-.гр. Хисаря. Управителят на БПЛР- гр. Хисаря да съобщи заповедта на
участниците в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
8. В 14-дневен срок от съобщаването й, настоящата заповед може да бъде
обжалвана по реда на АПК пред министъра на отбраната.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на д-р Александър
Александров - управител на БПЛР - гр. Хисаря.

