ЗАПОВJЕД
НА НАЧАЛНИ:КА НА BOEHHOMEДИ:Ii(JБ!.Ji:ICJK'A АКАДЕМИЯ:
гр. София
СЪДЪРЖАНИЕ: Относно откриване на повторен търг с та..чно наддавав:е за отдаване
под наем на помещение в МБАЛ - Софv...я, част от имот, публична
държавна собственост, за магазин за медицински изделия, за
домашна употреба.
На основание чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост (ЗДС), чл. 13,
ал. 5, чл. 41, ал. 2 и чл. 43, ал. 1 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
Военномедицинската 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 № 1047/21.06.2019 г. на началника на ВМА и т. 9 от заповед
№ 2088/17.12.2019 г. на началника на ВМА, 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,
ЗАПОВЯДВАМ:
1. Да се проведе повторен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за
срок от 3 (три) години на част от имот, публична държавна собственост,
предоставена за управление на Военномедицинска академия (ВМА), а именно:
помещение с площ от 11 кв.м., находящо се в МБАЛ - София, на адрес:
гр. София 1606, район Триадица, ул. ,,Св. Георги Софийски" № 3. Помещението е
разположено в поликлиниката на ВМА, централно фоайе, вляво, етаж 1, и се отдава
под наем без оборудване, с право на ползване на общите части и санитарните възли
на съответния етаж.
2. Отдаденият под наем имот не може да се ползва извън предназначението
му, да се преотдава и да се ползва съвместно по договор с трети лица, като
наемателят е длъжен да не възпрепятства осъществяването на дейностите, за които
са предоставени за управление имотите, публична държавна собственост.
3. В случаите, когато се изисква дейността да се осъществява при спазване на
регулаторен и/или лицензионен режим, наемателят е длъжен да извърши
съответната регистрация и да се снабди с всички необходими разрешителни за
извършване на дейността.
4. Търгът с тайно наддаване да се проведе на 17.03.2020 г. от 10:00 часа в
зала No 1 О в сградата на ВМА, паходяща се n гр. София 1606, ул. ,,Св. Георги
Софийски" № 3.
5. Търгът да се проведе при следните условия:
5.1. Предназначение на отдавания под наем имот: за магазин за медицински
изделия, за домашна употреба.
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