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ОТНОСНО: Определяне па участник, спечелил проведен търг с тайно
наддаване, за отдаване под наем на части от имот - публична държавна собственост,
открит със Заповед №-81213-150/13.02,2019 г. на министъра на вътрешните работи
На основание чл, 13, ал. 3 и чл. 55, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона
за държавната собственост, във връзка с чл. 33, т. 9 от Закона за Министерството на
вътрешните работи и като взех предвид протокол, per. № 7375/28.03.2019 г., изготвен
от комисията по провеждане на търга, назначена със Заповед № 8121з-150/13.02.2019 г.
на министъра на вътрешните работи.

ЗАПОВЯДВАМ:
1. Определям „България Вендинг сървисиз“ ООД, ЕИК - 130968452 за
класиран на първо място в протокол, per. № 7375/28.03.2019 г. изготвен от комисията
по'провеждане на търга за участник спечелил проведения на 28.03.2019 г. търг и за
наемател на част от недвижим имо т - публична държавна собственост, ОБЕКТ № 1 представляващ част от помещение с полезна площ 2 кв, м. в корпус „Хирургичен*’ и
част от помещение с полезна площ I кв. м. в корпус ..Терапевтичен“, находящи се в
Многопрофилна болница за активно лечение

-

Централна клинична, база на

Медицинския институт на МВР. гр. София, бул. ..Ген. М. Скобелев“№ 79, АпДС №
844/21.08.2000 т., с предназначение за инсталиране на 1 бр. самопродаващ автомат за
топли напитки и 1 бр. самопродаващ комбиниран автомат за безалкохолни напитки и
пакетирани храни в корпус „Хирургичен“ и I бр. самопродаващ автомат за топли
напитки в корпус „Терапевтичен“, за ерок от пет годиш , считано от датата на
подписване на договора за маем.
Определям „Вендинг партнерс“ ЕООД, ЕИК 131057048 за класиран на първо
място в протокол, per. № 7375/28.03.2019 г. изготвен от комисията по провеждане на
търга за участник спечелил проведения на 28.03.2019 г. търг и за наемател на част от
недвижим имот - публична държавна собственост. ОБЕКТ № 2 - представляващ част
от помещение с полезна площ 2 кв. м., изходящо се в Болница за продължително
лечение и рехабилитация /ЬПЛР/, филиал на МИ - МВР в гр. Банкя, ул. „Хисаря“ № 2,
АпДС № 571/07.02.1979 г.. с предназначение за инсталиране иа 1 бр. самопродаващ
автомат за топли напитки и 1 бр. самопродаващ комбиниран автомат за безалкохолни

напитки и пакетирани храни, за срок от пет години, считано от датата на подписване
на договора за наем.
Определям КТ „Дявинес - Стойчо Башинов“. БИК 160102417 за класиран на
първо място в протокол, per. № 7375/28.03.2019 г. изготвен от комисията по
провеждане на търга за участник спечели;! проведения на 28.03.2019 г. търг и за
наемател на част от недвижим имот - публична държавна собственост, ОБЕКТ № 3 представляващ част от помещение с полезна площ 2 кв. м., находящо се в Болница за
продължително лечение и рехабилитация /БПЛР/, филиал на МИ - МВР в гр. Хисаря,
ул. „Иван Вазов“ № 2, АпДС № 1208/30.12.2003 г., с предназначение за инсталиране на
1 бр. самопродаващ автомат за топли напитки и 1 бр. самопродаващ комбиниран
автомат за безалкохолни напитки и пакетирани храни, за срок от пет години, считано от
датата на подписване на договора за наем.
Определям „Еспресо Вендинг“ ООД, ЕИК 103788432 за класиран на първо
място в протокол, per. № 7375/28.03.2019 г. изготвен от комисията но провеждане на
търга за участник спечелил проведения па 28.03.2019 т. търг и за наемател на част от
недвижим имот - публична държавна собственост. ОБЕКТ

4 - представляващ част

от помещение с полезна площ 2 кв. м.. находящо се в Болница за продължително
лечение и рехабилитация /БПЛР/, филиал па МИ - МВР в ip. Варна, к.к.“Св. Св.
Константин и Елена“, АпДС Хе 1133/19.05.2003 г., с предназначение за инсталиране на
1 бр. самопродаващ автомат за топли напитки и 1 бр. самопродаващ комбиниран
автомат за безалкохолни напитки и пакетирани храни, за срок от пет години, считано от
датата на подписване на договора за наем.
2.
Определям за обект № 1 месечна наемна цена за 1 кв.м
507.60 лв. (петстотин и седем лева и шестдесет стотинки) без ДДС или общо за цялата
площ от 3 кв. м - 1522.80 лв. (хиляда петстотин двадесет и два лева и осемдесет
стотинки) без ДДС.
Определим за обект № 2 месечна наемна цена за 1 кв. м. в размер на
126.00 лв. (сто двадесет и шест лева) без ДДС или общо за цялата площ от 2 кв. м. 252.00 лв. (двеста петдесет и два лева) без ДДС.
Определям за обект № 3 месечна наемна цена за 1 кв. м. в размер на
365.00 лв. (триста шестдесет и пет лева) без ДДС или общо за цялата площ от 2 кв. м 730.00 лв. (седемстотин и тридесет лева) без ДДС.
Определям за обект № 4 месечна наемна цена за 1 кв. м.в размер на
126.00 лв. (сто двадесет и шест лева) без ДДС или общо за цялата площ от 2 кв. м. 252.00 лв. (двеста петдесет и два лева) без ДДС.
3. Упълномощавам проф, д-р Илия Атанасов Баташки, д. м. - директор на
Медицинския институт - МВР да сключи утвърдения със заповед №> 8121з150/13.02.2019 г. на министъра на вътрешните работи, договор за отдаване под наем на
имота, описан в т. 1 и при цената, посочена в т. 2. да подписва допълнителни
споразумения и да прекрати договора, в случаите, предвидени в него.
4. Препис от настоящата заповед да се постави на информационното табло в
сградата на Медицинския институт • МВР, като се отбележи датата на поставяне, както
и на интернет страницата на Медицинския институт - МВР.
5. Заповедта да се съобщи на участниците в търга по реда па АПК.

6.

Заинтересованите участници могат да обжалват заповедта по реда на АПК в

14-дневен срок от съобщаването й чрез министъра на вътрешните работи пред
Върховния административен съд.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на директора иа
Медицинския институт - МВР.
Копие от заповедта да се изпрати на директора на Медицинския институт -

МВР за сведение и изпълнение.

