НА НАЧАЛНИКА Н:А ВОЕННО МЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ
05.12.2019г.

№ 2014

СЪДЪРЖАНИЕ:

гр. София

Относно обявяване на резултатите от проведен търг с тайно наддаване
наддаване за отдаване под наем на помещения, части от имоти - публична
държавна собственост, находящи се в Многопрофилна болница за активно
лечение-гр.Сливен към ВМА за осъществяване на извъболнична медипинска
помощ и извънболнична дентална помощ.

На основание чл.55, ал.4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на 1:'епуЬлика
България, чл. 13, ал. 3 и ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.
чл. 8, ал. 3, т. 14 и 22 от Правилника за устройството и дейността на Военномедипинска
академия (ВМА), чл. 1 О, ал.5 от Вътрещните правила за определяне на условията и реда за
отдаване под наем на свободни имоти-публична държавна собственост във Военномедипинска
академия, обявени със Заповед № 1047/21.06.2019 г. на началника във ВМА и Протокол от
29.11.2019 г. на комисията, назначена със Заповед № 1753/25.10.2019 г. на началника на ВМА
ЗАПОВЯДВАМ:
1. Определям кандидатите, класирани на първо място в тръжната процедура, открита със
аповед
№ 1753/25.10.2019г. на началника на ВМА, за спечелили търга с тайно наддаване.
З
проведен на 29.11.2019г. от 10:00 ч., в зала № 1 на Административна сграда на МБАЛ-Сливен,
както следва:

№
на
поз
и ци

я

Вид, пл
ощ в к в
.м.,
местоположение,
предназначение

Начална
тръжна
месечна
наемна
цена без
ДДС

КОНСУЛТАТИВНО- ДИАГНОСТИЧЕН
гр.Сливен, vл."Пушкин" № 2
Кабинет № 110 А, с
87.27 лв.
].
площ от 15.31 кв.м.,
консултативнодиагностичен блок на
МБАЛ-Сливен, ет.1,
източно изложение, за
извънболнична
медицинска помощ

Кандидат

Предложе Предложе
на
на
месечна
месечна
наемна
наемна
цена с
цена без
ДДС
ДДС

БЛОК НА МБАЛ-СЛИВЕН, ЕТАЖ 1,
Д-р Илиян
Петров Цончевинди видуална
практю,а за
специализирана
медицинска
помощ по
клинична
хематология
ЕГН 6010155844

87.27 лв.

104.72 лв.

заличено, съгласно чл. 59 от ЗЗЛД

КОНСУЛТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК НА МБАЛ-СЛИВЕН, ЕТАЖ 2,
гр.Сливен, ул."Пvшкин" № 2
105.60 лв.
1 88.00 лв
2. Кабинет № 211. с площ 87.27 лв. "АСИГvIПот 15.31 кв.м.,
д-р Свилен
консултативноСтанчев"
диагностичен блок
ЕООД,
ЕИК 205631110
МБАЛ-Сливен, ет.2,
източно изложение, за
извънболнична
медицинска помощ
3. Кабинет № 227, с площ 81.76лв.
НЯМА КАНДИДАТ
от 15.31 кв.м.,
консултативнодиагностичен блок на
МБАЛ-Сливен, ет.2,
северно изложение,за
извънболнична дентална
помощ
2.Договорите за наем с определените за наематели лица за горепосочените обособени
помещения, части от имоти - публична държавна собственост, находящи се в Многопрофилна
болница за активно лечение-гр.Сливен към ВМА да се сключат за срок от 5(пет) години, при ред
и условия, определени във Вътрешните правила за определяне на условията и реда за отдаване
под наем на свободни имоти-публична държавна собственост във Военномедицинска академия,
обявени със Заповед № 1047 от 21.06.2019 г. на началника на ВМА.
3.Определям месечната наемна цена, срещу която посочените в т. 1 помещения ще бъдат
предоставени под наем:
3 .1. Месечна наемна цена:

Позиция
ОМЕЩЕНИ Е
П
№
ПРЕ ДНАЗНАЧЕНИЕ
1.

2.

Кабинет № 110 А, с
площ от 15.31 кв.м.,
консултативнодиагностичен блок на
МБАЛ-Сливен, ет.1,
източно изложение. за
извънболнична
медицинска помощ

СПЕЧЕ ЛИЛ
КАНДИДАТ

МЕСЕЧЕН
НАЕМВ
ЛЕВА Е
ДДСБ З
87.27 лв.

Д-р Илиян Петров
Цончевиндивидуална
практика за
специализирана
по
помощ
медицинска
клинична
чл. 59 от ЗЗЛД
хематология
88.00 лв.
Кабинет№211,с
ПЛОЩ ОТ 15 .31 КВ.М.,
д-р Свилен
консултативноСтанчев"
диагностичен блок на ЕООД
МБАЛ-Сливен, ет.2,
ЕИК 205631110
източно изложение, за
извън болнична
медицинска помощ

МЕСЕЧЕН
НАЕМВ
ЛЕВ А С
ДДС
104.72 лв.

105.60 лв.

чл. 59 от ЗЗЛД

