ЗАПОВЕД
НА НАЧАЛНИКА ПА ВОЕППОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ
.j & , О 'J .2020 г.

№

"5 6 5"

гр. София

СЪДЪРЖАНИЕ: Относно прекратяване на повторен търг с тайно наддаване за
отдаване под наем на помещение в МБАЛ - София, част от
имот, публична държавна собственост, за магазин за
медицински изделия, за домашна употреба.
На основание чл. 55, ал. 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България, чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост, във
връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗДС, чл. 13, ал. 3 и ал. 5 от Правилника за прилагане на
Закона за държавната собственост (IШЗДС), във връзка с 'Ш. 46, предложение
второ и чл. 51, ал. 1 от ГШЗДС, и протокол от 17.03.2020 г. от работата на
комисията, назначена със заповед № 394/21.02.2020 г. на началника на
Военномедицинска академия (ВМА),
ЗАПОВЯДВАМ:
1. Прекратявам повторен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на
помещение в МБАЛ - София, част от имот, публична държавна собственост, за
магазин за медицински изделия, за домашна употреба, обявен със моя заповед
№ 394/21.02.2020 г., със следните мотиви:
До крайния срок за подаване на заявления - до 15:00 часа на 16.03.2020 г.,
посочен в точка 6.5. от заповед № 394/21.02.2020 г., във входящо деловодство на
ВМА не са постъпили заявления за участие в търга с тайно наддаване.
Съобразно чл. 46 от Правилника за прилагане на Закона за държавната
собственост, поради възникване на обстоятелства, които правят невъзможно
приключването на търга, изразяващи се в липса на подадени заявления за
участие, тръжната процедура следва да бъде прекратена.
2. Началникът на Отдел по медицинска и компютърна техника и
комуникационни системи да организира обявяването на заповедта на
електронната страница на ВМА, в раздел „Търгове по ЗДС", и на електронните
табла в централното фоайе в сградата на ВМА.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на председателя на
комисията, назначена със заповед № 394/21.02.2020 г. на началника на ВМА.
НАЧАЛНИК НА ВОЕППОМЕДИЦИПСКА АКА ДЕМИЯ
ГЕНЕРАЛ - МАЙОР пrоФ.
заличено, съгласно чл. 5, § 1, буква "в" от Регламента
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ИЙСКИ, д.м.н.

