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гр. София

Относно обявяване на резултата от проведен 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 фастфууд.

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 № 1867/13.11.2019 г. на началника на ВМА,
ЗАПОВЯДВАМ:
1. Определям кандидатът, класиран на първо място в тръжната процедура,
открита със заповед № 1867/13.11.2019 г. на началника на ВМА, за спечелил търга
с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ 70 кв. м. - 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 фастфууд, а именно:
№

1.

ачална тръжна
мес:Н
ечна наемна цена за
помещението

254.10 лв.

Предложена
месечна
наемна цена
за
помещението,
безДДС
260,00 JIB.
„ЕР ЕНД ЕС
ТРЕЙД"ООД
Кандидат

Предложена
�1rесечна

наемна цена
за
помещението,
сДДС
312,00 лв.

2. Договорът за наем с „ЕР ЕНД ЕС ТРЕЙД" ООД 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

заличено, съгласно чл. 59 от ЗЗЛД

