ЗАПОВЕД
МИЯ
НА НАЧАЛНИКА НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕ

1�

Н .2019г.

№ 42

C:t

гр. София

ОТНОСНО: Откриване на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на
помещение - част от имот, публична държавна собственост,
предоставен за управление на Военномедицинска академия,
намиращ се в Болница за продължително лечение и
рехабилитация, гр. Банкя, за заведение за бързо обслужване
фастфуу,ц.
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 Закопа за държавната
собственост, чл. 8 ал. 3, т.14 и т. 22 от Правилника за устройството и дейността
на Военномедицинска академия, във връзка с чл. 4, ал. 3 от Вътрешните правила
за отдаване под наем на свободни имоти-публична държавна собственост във
ВМА, обявени със заповед № 1047/27.06.2019 г. на началника на ВМА, и с оглед
необходимостта от ефективно стопанисване и управление на имотите,
предоставени за управление на ВМА, възможността за реализиране на приходи
от отдаването им под наем, и с цел подобряване условията на труд на личния
състав и създаване на благоприятна сред за пациентите на БПЛР-гр. Банкя,
ЗАПОВЯДВАМ:
1. Да се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3
(три) години на помещение с площ от 70 кв.м., част от имот, публична държавна
собственост, предоставен за управление на Военномедицинска академия,
намиращ се на територията на Болница за продължително лечение и
рехабилитация (БПЛР) - гр. Банкя, на адрес: гр. Банкя, ул. "Иван Вазов"
№ 5. Помешението е разположено на втория етаж в Блок А на БПЛР- гр. Банкя, с
източно изложение, с право на ползване на общите части и санитарните възли на
съответния етаж.
2. Отдаденото под наем помещение не може да се ползва за друга дейност
извън 1юсочената н 11ре,цназначениетu, не може да се преотдава под наем, не
може да се ползва съвместно по договор с трети лица, като наемателят е длъжен
да не възпрепятства осъществяването на дейностите, за които е предоставен за
управление имотът - публична държавна собственост. В случаите, когато се
изисква дейността да се осъщестняна нри с11а:;нане на регулаторен и/или
лицензионен режим, наемателят е длъжен да извърши за своя сметка съответната
регистрация и да се снабди с всички необходими разрешителни за извършване на
дейността.
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7.12. Нотариално заверено пълномощно (оригинал) на лицето, подписало
заявлението за участие в търга, в случай, че то няма представителна власт гю
документ за регистрация (ако е прилоJ"кимо);
7.13. Административни сведения за кандидата, подписани и подпечатани
от представляващия кандидата, в които задължително се посочва банкова сметка
за връщане на депозита за участие в тьрга образец 4 от утвърдената тръжна
документация);
7.14. Списък на всички приложени към заявлението документи (свободен
текст), подписан и подпечатан от представляващия кандидата.
8. Повторен търг да се проведе в едномесечен срок при условията чл. 45,
ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост.
9. Подробна информация, необходима за осигуряване на добrосъвестно и
прозрачно обработване на лични данни и осигуряване на достъп до лични данни
се съдържа в раздел IX от утвърдените с настоящата заповед У еловия за участие
в търг и изисквания към кандидатите.
10. Утвърждавам тръжната документация, която съдържа:
10.1. Обява;
10.2. Условия за участие в търга и изисквания към кандидатите;
10.3. Образец на заявление за участие в търг с тайно наддаване (образец 1);
10.4. Образец на предложение за месечна наемна цена (образец 2);
10.5. Образец на декларация за приемане на клаузите на проекта па
договор за наем (образец 3 );
10.6. Образец на административни сведения (образец 4);
10.7. Образец на декларация за липса на обстоятелствата, посочени в т.
4.9.2 и т. 4.9.3. от настоящата заповед (образец 5);
10.8. Образец на декларация за направен оглед (образец 6);
10.9. Образец на декларация за липса на висящи спорове с
Военномедицинска академия и Болница за продължително лечение и
рехабилитация, гр. Банкя (образец 7);
10.10. Проект на договора за наем.
11. Назначавам комисия за провеждане на търг с тайно наддаване в състав:
Председател:
1. ц. сл. Валентина Захариева Заркова - началник на сектор „Логистика" в
БПЛР- гр. Банкя.
Членове:
медицинска сестра в БПЛР2. ц. сл. Веркзаличено,
н Апекснн,nговн
Пiомевн
съгласно
чл. 2 и- 4главна
от ЗЗЛД;
гр. Банкя;
3. ц . сл. Силвия Цветанова Петрова - началник на сектор „Счетоводство" в
БПЛР- гр. Банкя;
4. ц. сл. Бор яна Манолова Георгиева - старши юрисконсулт в сектор
,,Човешки ресурси и административни дейности" па БПЛР- гр. Банкя;
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5.ц. сл. Еленка Иванова Петкова -главен специалист в сектор „Логистика" в
БПЛР-гр.Банкя.
заличено, съгласно чл. 2 и 4 от ЗЗЛД
Зам. председател: ц. сл. Александър Георгиев Вецов -началник на сектор ,,
Човешки ресурси и административни дейности" в БПЛР-гр. Банкя.
Резервни членове:
1.ц.сл. Виолета Желева Илиева -счетоводител в сектор „Счетоводство" в
БПЛР-гр. Банкя;
2.ц.сл. Нина Димова Митрова -Йорданова -инструктор-диетично хранене в
БПЛР-гр. Банкя.
11.1. Комисията по т. 11 да представи протокол за резултатите от търга в
срок от 7 дни от датата на провеждането му.
12. Условията на търга, определени в настоящата заповед, да се
публикуват поне в два нациuншши ежедненника, ю:1.ктu и на интернет страницата
на Bl\1A в раздел „Търгове по Зll,C", най-маттко 1() дни преди кrайния сrок ::ш
подаване на заявленията за участие в търга.
13. Неразделна част от настоящата заповед е утвърдената с нея тръжна
документация.
14. Извлечение от настоящата заповед, без състава на комисията по т. 11,
да се обяви в 3-дневен срок от издаването й на видно място в сградата на ВМА и
в сградата на БПЛР-гр. Банкя.
15. Началникът на Отдел по медицинска и компютърна техника и
комуникационни системи да организира публикуването на заповедта, 6ез състава
на комисията по т. 11, на интернет страницата на ВМА.
16. Управителят на БПЛР-гр. Банкя да организира публикуването по т. 15
на заповедта, без състава на комисията по т. 11, в сградата на БПЛР-гр. Банкя.

С настоящата заповед да бъдат запознати длъжностните лица, посочени в
нея и управителят на БПЛР - гр. Банкя за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на управителя на БПЛР -гр.
Банкя.

заличено, съгласно чл. 2 и 4 от ЗЗЛД
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