ЗАПОВЕД
НА НАЧАЛНИКА НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ
_U__o1.20191.
ОТНОСНО:

№

l(1

гр. София

откриване на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособени
'!астн от имоти (обособени площи) - публична държавна собственост,
предоставени за управление на ВМА, находящи се на територията на
Болница за продължително лечение и рехабилитация - гр. Хисаря

На основание чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 5.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 Военномедицинска
академия и във връзка с необходимостта от получаване на приходи от отдаване под
наем на свободни помещения и обособени площи - qаст от имоти, публична държавна
собственост, предоставени за управление на ВМА
ЗАПОВЯДВАМ:
1. Да се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три)
години на обособени части от имоти, публична държавна собственост (обособени
площи), предоставени за управление на ВМА, находящи се на територията на Болница
за продължително лечение и рехабилитапия (БПЛР) - гр. Хисаря, с адрес в гр. Хисаря,
обл. Пловдив, ул. "Илин Паунов" № 1. Обособените площи, които се отдават под наем,
са подробно описани с площ, местоположение и предназначение, както е посочено в
таблица № 1, приложение № 1 към настоящата заповед.
2. Обособените площи да се ползват съобразно с предназначението им, посочено
в приложението на заповедта - Таблица № 1. Отдадените под наем обособени площи не
могат да се ползват за друга дейност извън предназначението им, не могат да се
преотдават под наем, не могат да се ползват съвместно по договор с трети лица, като
наемателите са длъжни да не възпрепятстват осъществяването на дейностите, за които
са предоставени за управление имотите - публична държавна собственост.
2.1. Обособените площи, които се отдават под наем да се използват за търговска
дейност - за поставянето на кафе-автомати.
2.2. Наемателите са длъжни да осъществяват дейностите по предназначението на
обособените площи, при спазване на действащото законодателство, уреждащо
отношенията на съответната търговска дейност. В случаите, когато се изисква
дейността да се осъществява при спазване на регулаторен и/или лицензионен режим,
наемателите са длъжни да извършат за своя сметка съответната регистрация и да се
снабдят с всички необходими разрешителни за извършване на дейността.
3. Търгът с тайно наддаване да се проведе на 21.02.2019 г. от 10,00 часа в
конферентната зала на БПЛР - гр. Хисаря, находяща се в гр. Хисаря, обл. Пловдив, ул.
"Илин Паунов" № 1, блок № 1, етаж 2.
4. Търгът да се проведе при следните условия:
4.1. Началната тръжна месечна наемна цена за обособените площи е посочена в
Таблица № 1, приложение към настоящата заповед.
4.2. В наемната цена не са включени:
1

•

13. Условията на търга, определени в настоящата заповед. да се публикуват поне
в два национални ежедневника, както и на интернет страницата на ВМА. най-малко 30
дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие в тьрга.
14. Неразделна част от настоящата заповед са: приложение - Таблица № 1.
съдържаща описание на площи, местоположение и предназначение на обособените
части от имотите - публична държавна собственост (обособените площи). които ще
бъдат отдавани под наем, както и утвърдената с нея тръжна документация.
15. Извлечение от настоящата заповед, без състава на комисията по т. 12, да се
обяви в 3-дневен срок от издаването й на видно място в сградата на ВМА и в сградата
на БПЛР - гр. Хисаря.
16. Началникът на Отдел по медицинска и компютърна техника и
комуникационни системи да организира публикуването на заповедта, без състава на
комисията по т. 12, на интернет страницата на ВМА.
17. Управителят на БПЛР - гр. Хисаря да организира публикуването по т. 15 на
заповедта, без състава на комисията по т. 12, в сградата на БПЛР - гр. Хисаря.
С настоящата заповед да бъдат запознати длъжностните лица, посочени в нея и
управителят на БПЛР - гр. Хисаря за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на управителя на БПЛР - гр.
Хисаря.
НАЧАЛНИК НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ
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