ЗАПОВЕД
НА НАЧАЛНИКА НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ
la__.JlL.2020 г.
СЪДЪРЖАНИЕ:

гр. София
Относно обявяване на резултатите от проведен търг с тайно
наддаване за отдаване под наем на помещение в МБАЛ София, част от имот, публична държавна собственост, за
банков офис с банкомат.

На основание чл. 55, ал. 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България, чл. 13, ал. 3 и ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за
държавната собственост, чл. 8, ал. 3, т. 14 и т. 22 от Правилника за устройството и
дейността на Военномедицинска академия (ВМА), чл. 10, ал. 5 от Вътрешните
правила за определяне на реда и условията за отдаване под наем на свободни имоти
публична държавна собственост във ВМА, обявени със заповед
№ 1047/21.06.2019 г. на началника на ВМА, и протокол от 09.01.2020 г. на
комисията, назначена със заповед № 1999/03.12.2019 г. на началника на ВМА,

ЗАПОВЯДВАМ:
1. Определям „Юробанк България" АД - единствен класиран кандидат в
тръжната процедура, открита със заповед № 1999/03.12.2019 г. на началника на
ВМА, за спечелил търга с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение част от имот, публична държавна собственост, предоставен за управление на ВМА,
находящ се в МБАЛ - София, с предназначение: за банков офис с банкомат.
2. Договорът за наем с „Юробанк България" АД да се сключи по реда и при
условията, определени във Вътрешните правила за определяне на реда и условията
за отдаване под наем на свободни имоти - публична държавна собственост във
ВМА, обявени със заповед № 1047/21.06.2019 г. на началника на ВМА.
3. Определям месечна наемна цена, срещу която посоченият в т. 1 имот ще
бъде предоставен под наем, а именно: 2 371,68 лв. без ДДС или 2 846,02 лв. с ДДС.
3.1. В наемната цена не са включени:
- консумативните разноски, свързани с Г!олзването на площите (вода,
електроенергия, топлоенергия, интернет, телефон и ползване на общи части и
санитарни възли). Те се заплащат отделно и ежемесечно от страна на наемателя.
- наемът на движимите вещи (оборудване). В случай, че имотът ще се ползва
с налично оборудване, наемът на движимите вещи да се определи след
сключването на договора за наем на помещението, по методика, утвърдена със
заповед на началника на ВМА, съгласно двустранно подписан приема предавателен протокол.
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заличено, съгласно чл. 59 от ЗЗЛД

