
ПЛНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ"
АД-ЛОВЕЧ

З А П О В Е Д

№

Ловеч, 12.08.2021 година

Във връзка с необходимостта от отдаване под наем на помещения, собственост на 
МБАЛ ”Проф. д-р Параскев Стоянов" АД-гр. Ловеч", на основание чл.29 от ПРАВИЛНИК ЗА 
ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, приет с ПМС № 85 от 30.04.2020 г. 
и по реда на Приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 Правила за провеждане на търг и конкурс и за 
сключване на договори за продажба и наем с работници и служители, Протокол на Съвета на 
директорите на МБАЛ „проф.д-р.Параскев Стоянов“АД Ловеч № 48 от 31.12.2020г. , като взех 
предвид Протокол изготвен от тръжната комисия на 11.08.2021 г.

Н А Р Е Ж Д А М :

I. Да се сключат договори с участниците спечелили по различните обособени позиции и 
номенклатурни номера към тях, където е приложимо, след проведен търг с явно наддаване за 
отдаване под наем на помещения, собственост на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД-гр. 
Ловеч", по 9 /девет/ обособени позиции, както следва:
Относно обособена позиция № 2 - 17 броя Части от помещения - Терени за поставяне на 
вендинг автомати за продажба на кафе и други пакетирани храни и напитки с полезна площ по
2.00 кв.м. за вендинг автомат, намиращи се в сградата на МБАП"Проф. д-р Параскев Стоянов” АД 
Ловеч.

При първоначална тръжна цена от 86.00 /осемдесет и шест лева и 00 ст./ лева на месец без 
ДДС и годишна наемна цена 1032.00 /хиляда и тридесет и два лева и 00 ст./ лева без ДДС. 
Наемна цена за периода на действие на договора за наем 36 /тридесет и шест/ месеца е 3096.00 
/ три хиляди и деветдесет шест лева и 00 ст./ лева без ДДС за всеки един терен -  част от 
помещение по отдело, както следва :
За Номенклатура № 1 - Терен - част от помещения с полезна площ 2.00 кв.м. за поставяне на 
1/един/ брой вендинг автомат за продажба на кафе и други пакетирани храни и напитки, намиращ 
се в сградата на МБАЛ „проф.д-р.П.Стоянов“ АД, поликлиника 1-ви етаж до входа^ на 
книжарницата има подадено само едно заявление за участие от участника ЕТ"ИМИ-ИВАЙЛО 
ИВАНОВ" със заявление за участие с вх.№200/10.08.2021,9:48ч. с първоначална тръжна цена от
86.00 /осемдесет и шест лева и 00 ст./ лева на месец, без ДДС. За период на действие на 
договора 3 години от датата на подписване.
За номенклатура № 2 - Терен - част от помещения с полезна площ 2.00 кв.м. за поставяне на 
1/един/ брой вендинг автомат за продажба на кафе и други пакетирани храни и напитки, намиращ 
се в сградата на МБАЛ „проф.д-р.П.Стоянов“ АД, поликлиника 1-ви етаж до входа на болничната 
аптека на МБАЛ „проф.д-р.П.Стоянов“ АД има подадено само едно заявление за участие от 
участника ЮНИОН ВЕНДИНГ ЕООД със заявление за участие с вх. 203/10.08.2021,11:19ч. с 
първоначална тръжна цена от 86.00 /осемдесет и шест лева и 00 ст./ лева на месец, без ДДС. За 
период на действие на договора 3 години от датата на подписване.
За номенклатура № 5 - Терен - част от помещения с полезна площ 2.00 кв.м. за поставяне на 
1/един/ брой вендинг автомат за продажба на кафе и други пакетирани храни и напитки, намиращ 
се в сградата на МБАЛ ,,проф.д-р.П.Стоянов‘' АД, блок „А“, 1-ви етаж, официален вход на МБАЛ 
„проф.д-р.П.Стоянов“ АД непосредствено до входа има подадено само едно заявление за
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участие от участника ЕТ УИНКС-ВЕСЕЛИН СТАНЧЕВ със заявление за участие с вх. 
195/05.08.2021, 10:42ч. с първоначална тръжна цена от 86.00 /осемдесет и шест лева и 00 ст./ 
лева на месец, без ДДС. За период на действие на договора 3 години от датата на подписване.
За номенклатура № 6 - Терен - част от помещения с полезна площ 2.00 кв.м. за поставяне на 
1/един/ брой вендинг автомат за продажба на кафе и други пакетирани храни и напитки, намиращ 
се в сградата на МБАЛ „проф.д-р.П.Стоянов“ АД, блок „А“ официален вход, 1-ви етаж на МБАЛ 
„проф.д-р.П.Стоянов“ АД непосредствено в близост до асансьорите на МБАЛ „проф.д- 
р.П.Стоянов“ АД има подадено само едно заявление за участие от участника ЮНИОН ВЕНДИНГ 
ЕООД със заявление за участие с вх. 203/10.08.2021 Т11:19ч. с първоначална тръжна цена от
86.00 /осемдесет и шест лева и 00 ст./ лева на месец, без ДДС. За период на действие на 
договора 3 години от датата на подписване.
За номенклатура № 7 - Терен - част от помещения с полезна площ 2.00 кв.м. за поставяне на 
1/един/ брой вендинг автомат за продажба на кафе и други пакетирани храни и напитки, намиращ 
се в сградата на МБАЛ „проф.д-р.П.Стоянов“ АД, блок „И“, 1-ви етаж, вътрешен вход/изход на 
Детско отделение на МБАЛ „проф.д-р.П.Стоянов“ АД -  непосредствено до стълбището има 
подадено само едно заявление за участие от участника ЮНИОН ВЕНДИНГ ЕООД със заявление 
за участие с вх. 203/10.08.2021,11:19ч. с първоначална тръжна цена от 86.00 /осемдесет и шест 
лева и 00 ст./ лева на месец, без ДДС. За период на действие на договора 3 години от датата на 
подписване.
За номенклатура № 8 - Терен - част от помещения с полезна площ 2.00 кв.м. за поставяне на 
1/един/ брой вендинг автомат за продажба на кафе и други пакетирани храни и напитки, намиращ 
се в сградата на МБАЛ „лроф.д-р.П.Стоянов“ АД, блок „И“, 1-ви етаж, вътрешен вход/изход на 
Детско отделение на МБАЛ „проф.д-р.П.Стоянов“ АД -  срещу входа има подадено само едно 
заявление за участие от участника ЕТ"ИМИ-ИВАЙЛО ИВАНОВ" със заявление за участие с 
вх.№200/10.08.2021,9:48ч. с първоначална тръжна цена от 86.00 /осемдесет и шест лева и 00 ст./ 
лева на месец, без ДДС. За период на действие на договора 3 години от датата на подписване.
За номенклатура № 9 ■ Терен - част от помещения с полезна площ 2.00 кв.м. за поставяне на 
1/един/ брой вендинг автомат за продажба на кафе и други пакетирани храни и напитки, намиращ 
се в сградата на МБАЛ „проф.д-р.П.Стоянов“ АД, между блок „Ж“ и „3“, 2-ри етаж -  позиция № 1 
има подадено само едно заявление за участие от участника ЮНИОН ВЕНДИНГ ЕООД със 
заявление за участие с вх. 203/10.08.2021,11:19ч. с първоначална тръжна цена от 86.00 
/осемдесет и шест лева и 00 ст./ лева на месец, без ДДС. За период на действие на договора 3 
години от датата на подписване.
За номенклатура № 10 - Терен - част от помещения с полезна площ 2.00 кв.м. за поставяне на 
1/един/ брой вендинг автомат за продажба на кафе и други пакетирани храни и напитки, намиращ 
се в сградата на МБАЛ „проф.д-р.П.Стоянов“ АД, между блок ,Ж ‘ и „3“, 2-ри етаж -  позиция № 2 
има подадено само едно заявление за участие от участника ЮНИОН ВЕНДИНГ ЕООД със 
заявление за участие с вх. 203/10.08.2021,11:19ч. с първоначална тръжна цена от 86.00 
/осемдесет и шест лева и 00 ст./ лева на месец, без ДДС. За период на действие на договора 3 
години от датата на подписване.
За номенклатура № 12 - Терен - част от помещения с полезна площ 2.00 кв.м. за поставяне на 
1/един/ брой вендинг автомат за продажба на кафе и други пакетирани храни и напитки, намиращ 
се в сградата на МБАЛ „проф.д-р.П.Стоянов“ АД, между блок „Ж“ и „3“ , 4-ти етаж -  позиция № 1 
има подадено само едно заявление за участие от участника ЮНИОН ВЕНДИНГ ЕООД със 
заявление за участие с вх. 203/10.08.2021,11:19ч. с първоначална тръжна цена от 86.00 
/осемдесет и шест лева и 00 ст./ лева на месец, без ДДС. За период на действие на договора 3 
години от датата на подписване.
За номенклатура № 13 - Терен - част от помещения с полезна площ 2.00 кв.м. за поставяне на 
1/един/ брой вендинг автомат за продажба на кафе и други пакетирани храни и напитки, намиращ 
се в сградата на МБАЛ „проф.д-р.П.Стоянов“ АД, между блок „Ж“ и „3“, 4-ти етаж -  позиция № 2

2



има подадено само едно заявление за участие от участника ЕП4МИ-ИВАЙЛО ИВАНОВ" със 
заявление за участие с вх.№200/10.08.2021,9:48ч. с първоначална тръжна цена от 86.00 
/осемдесет и шест лева и 00 ст./ лева на месец, без ДДС. За период на действие на договора 3 
години от датата на подписване.
За номенклатура № 16 - Терен - част от помещения с полезна площ 2.00 кв.м. за поставяне на 
1/един/ брой вендинг автомат за продажба на кафе и други пакетирани храни и напитки, намиращ 
се в сградата на МБАЛ „проф.д-р.П.Стоянов“ АД, между блок „Ж“ и „3", 7-ми етаж -  позиция № 1 
има подадено само едно заявление за участие от участника ЮНИОН ВЕНДИНГ ЕООД със 
заявление за участие с вх. 203/10.08.2021,11:19ч. с първоначална тръжна цена от 86.00 
/осемдесет и шест лева и 00 ст./ лева на месец, без ДДС. За период на действие на договора 3 
години от датата на подписване.
За номенклатура № 17 - Терен - част от помещения с полезна площ 2.00 кв.м. за поставяне на 
1/един/ брой вендинг автомат за продажба на кафе и други пакетирани храни и напитки, намиращ 
се в сградата на МБАЛ „проф.д-р.П.Стоянов“ АД, между блок „Ж“ и „3“, 9-ти етаж -  позиция № 1 
има подадено само едно заявление за участие от участника ЮНИОН ВЕНДИНГ ЕООД със 
заявление за участие с вх. 203/10.08.2021,11:19ч. с първоначална тръжна цена от 86.00 
/осемдесет и шест лева и 00 ст./ лева на месец, без ДДС. За период на действие на договора 3 
години от датата на подписване.
За Обособена позиция № 3 - Помещение - Магазин-павилион с полезна площ 11.40 кв.м. - 
намиращ се на приземен етаж в сградата МБАЛ”Проф. д-р Параскев Стоянов" АД Ловеч.

При първоначална тръжна цена от 150.00 /сто и петдесет лева и 00 ст./ лева на месец без 
ДДС и годишна наемна цена 1800.00 /хиляда и осемстотин лева и 00 ст./ лева без ДДС. Наемна 
цена за периода на действие на договора за наем 36 /тридесет и шест/ месеца е 5400.00 /пет 
хиляди и четиристотин лева и 00 ст./ лева без ДДС има подадено само едно заявление за 
участие от участника ЕТ НИКО-М НИКОЛА НЕНОВ със заявление за участие с вх. 
196/06.08.2021,13:24ч. с първоначална тръжна цена от 150.00 /сто и петдесет лева и 00 ст./лева 
на месец, без ДДС. За период на действие на договора 3 години от датата на подписване.
За Обособена позиция № 4 - Помещение - Лекарски кабинет № 48 с полезна площ 12.50 кв.м. - 
намиращ се в блок"Ап в сградата на МБАЛ”Проф. д-р Параскев Стоянов” АД Ловеч.

При първоначална тръжна цена от 130.00 /сто и тридесет лева и 00 ст./ лева на месец без 
ДДС и годишна наемна цена 1560.00 /хиляда и петстотин и шейсет лева и 00 ст./ лева без ДДС, 
Наемна цена за периода на действие на договора за наем 36 /тридесет и шест/ месеца е 4680.00 
/четири хиляди шестстотин осемдесет лева и 00 ст./ лева без ДДС има подадено само едно 
заявление за участие от участника НЕВРОН-04 - ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА 
ПОМОЩ-АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ГРУПОВА ПРАКТИКА 
ПО НЕВРОЛОГИЯ със заявление за участие с вх. 199/10.08.2021,9:05ч. с първоначална тръжна 
цена от 130.00 /сто и тридесет лева и 00 ст./ лева на месец, без ДДС. За период на действие на 
договора 3 години от датата на подписване.
За Обособена позиция № 5 - Помещение /бивша регистратура/ с полезна площ 13.20 кв.м -  
намиращо се на партерен етаж в сградата МБАЛ”Проф. д-р Параскев Стоянов” АД Ловеч.

При първоначална тръжна цена от 183.00 /сто и осемдесет и три лева и 00 ст./ лева на месец 
без ДДС и годишна наемна цена 2196.00 / две хиляди и сто деветдесет и шест лева и 00 ст./ 
лева без ДДС. Наемна цена за периода на действие на договора за наем 36 /тридесет и шест/ 
месеца е 6588.00 /шест хиляди петстотин осемдесет и осем лева и 00 ст./ лева без ДДС има 
подадено само едно заявление за участие от участника "ДИВЪЛ ГРУП" ЕООД със заявление за 
участие с вх. 201/10.08.2021,10:35ч. с първоначална тръжна цена от 183.00 /сто и осемдесет и 
три лева и 00 ст./ лева на месец, без ДДС. За период на действие на договора 3 години от 
датата на подписване.

з



За обособена позиция № 6 - Помещение - Кухненски блок с полезна площ 255.52 кв.м. -  
намиращ се в блок „3" от масивна сграда на МБАГГПроф. д-р Параскев Стоянов” АД Ловеч.

При първоначална тръжна цена от 990.00 /деветстотин и деветдесет лева и 00 ст./ лева на 
месец без ДДС и годишна наемна цена 11 880.00 / единадесет хиляди и осемстотин и осемдесет 
лева и 00 ст./ лева без ДДС. Наемна цена за периода на действие на договора за наем 36 
/тридесет и шест/ месеца е 35 640.00 /тридесет и пет хиляди шестстотин и четиридесет лева и 00 
ст./ лева без ДДС има подадено само едно заявление за участие от участника МАСТЪР ПИК 
ЕАД със заявление за участие с вх. 202/10.08.2021,11;15ч. с първоначална тръжна цена от
990.00 /деветстотин и деветдесет лева и 00 ст./ лева на месец, без ДДС. За период на действие 
на договора 3 години от датата на подписване.
За обособена позиция № 7 - Помещение - Лекарски кабинет № 9 с полезна площ 26.22 кв.м. 
/разделен на две идеални части, които са обособени в две самостоятелни помещения с № 9 и N9 
10 по 13.11 кв.м. полезна площ на всяко помещение/ - намиращ се в блок „Г“ , етаж.1 в сградата 
МБАЛИроф. д-р Параскев Стоянов” АД Ловеч.

Участник АИП за ПМП Д-Р.АТААС ГРИГОРОВ ЕООД за об.позиция № 7, помещение № 10 -  
при първоначална тръжна цена за Лекарски кабинет № 10 с полезна площ 13.11 кв.м. от 136.00 
/сто тридесет и шест лева и 00 ст./ лева на месец без ДДС и годишна наемна цена 1632.00 / 
хиляда шестстотин тридесет и два лева и 00 ст./ лева без ДДС. Наемна цена за периода на 
действие на договора за наем 36 /тридесет и шест/ месеца е 4896.00 /четири хиляди осемстотин 
деветдесет и шест лева и 00 ст./ лева без ДДС със заявление за участие с 
вх.198/09.08.2021,13:20ч.

И участник АИППМП Д-Р.КОСТАНТИН ПОПОВ ЕООД за об.позиция № 7, помещение № 9 - 
със заявление за участие с вх. 204/10.08.2021,11:41ч. при първоначална тръжна цена за 
Лекарски кабинет № 10 с полезна площ 13.11 кв.м. от 136.00 /сто тридесет и шест лева и 00 ст./ 
лева на месец без ДДС и годишна наемна цена 1632.00 / хиляда шестстотин тридесет и два лева 
и 00 ст./ лева без ДДС. Наемна цена за периода на действие на договора за наем 36 /тридесет и 
шест/ месеца е 4896.00 /четири хиляди осемстотин деветдесет и шест лева и 00 ст./ лева без 
ДДС-
За обособена позиция № 8 - Помещение - Лекарски кабинет № 10, 11 и 12 с полезна площ 
40.96 кв.м. / Помещение - Лекарски кабинет № 10, 11 и 12 включва в себе си : 1.Лекарски 
кабинет № 10 с полезна площ 16.47 кв.м., 2.Лекарски кабинет № 11 с полезна площ 12.05 кв.м. и 
З.Лекарски кабинет № 12 с полезна площ 12.44 кв.м./ - намиращ се в блок „А“ , етаж.З в сградата 
МБАЛ”Проф. д-р Параскев Стоянов” АД Ловеч.

При първоначална тръжна цена за Помещение - Лекарски кабинет № 10,11 и 12 с полезна 
площ 40.96 кв.м. от 425.00 /четири стотин двадесет и пет лева и 00 ст./ лева на месец без ДДС и 
годишна наемна цена 5100.00 / пет хиляди и сто лева и 00 ст./ лева без ДДС. Наемна цена за 
периода на действие на договора за наем 36 /тридесет и шест/ месеца е 15 300.00 /петнадесет 
хиляди и триста лева и 00 ст./ лева без ДДС има подадено само едно заявление за участие от 
участника ЕТ Д-Р.АНТОН АНТОНОВ със заявление за участие с вх. № 197/09.08.2021,11:34ч. ЕТ 
Д-Р.АНТОН АНТОНОВ с първоначална тръжна цена от 425.00 /четири стотин двадесет и пет 
лева и 00 ст./ лева на месец без ДДС. За период на действие на договора 3 години от датата на 
подписване.

ОБЯВЯВАМ :

II.На основание т.7 от Приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 Правила за провеждане на търг и 
конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители, Тръжната 
комисия обявява търгът с явно наддаване за непроведен в частта за обособена позиция № 1 и 
обособена позиция № 2, номенклатура № 3,4 ,11 ,14  и 15, както следва :
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1.Обособена позиция № 1 - Помещение - Кабинет с полезна площ 19.60 кв.м. - за 
ортопедични обувки, стелки и протези разположен на етаж 1, блок „Ж " в сградата на 
МБАЛ”Проф. д-р Параскев Стоянов” АД Ловеч.

При първоначална тръжна цена от 215.00 /двеста и петнадесет лева и 00 ст./ лева на 
месец без ДДС и годишна наемна цена 2580.00 /две хиляди петстотин и осемдесет лева и 00 ст./ 
лева без ДДС. Наемна цена за периода на действие на договора за наем 36 /тридесет и шест/ 
месеца е 7740.00 / седем хиляди седемстотин и четиридесет лева и 00 ст./ лева без ДДС.
2. Частично за Обособеа позиция № 2 -1 7  броя Части от помещения - Терени за поставяне на 
вендинг автомати за продажба на кафе и други пакетирани храни и напитки с полезна площ по
2.00 кв.м. за вендинг автомат, намиращи се в сградата на МБА/ГПроф. д-р Параскев Стоянов” АД 
Ловеч.

При първоначална тръжна цена от 86.00 /осемдесет и шест лева и 00 ст./ лева на месец без 
ДДС и годишна наемна цена 1032.00 /хиляда и тридесет и два лева и 00 ст./ лева без ДДС. 
Наемна цена за периода на действие на договора за наем 36 /тридесет и шест/ месеца е 3096.00 
/ три хиляди и деветдесет шест лева и 00 ст./ лева без ДДС за всеки един тере -  част от 
помещение по отдело, в частта както следва:
Номенклатура № 3 - Терен - част от помещения с полезна площ 2.00 кв.м. за поставяне на 
1/един/ брой вендинг автомат за продажба на кафе и други пакетирани храни и напитки, 
намиращ се е сградата на МБАЛ „проф.д-р.П.Стоянов" АД, поликлиника 2-ри етаж до 
входа на Отделение по образна диагностика.
Номенклатура № 4 - Терен - част от помещения с полезна площ 2.00 кв.м. за поставяне на 
1/един/ брой вендинг автомат за продажба на кафе и други пакетирани храни и напитки, 
намиращ се е сградата на МБАЛ „проф.д-р.П.Стояное“ АД, поликлиника 2-ри етаж до 
офиса на НЗОК.
Номенклатура № 11 - Терен - част от помещения с полезна площ 2.00 кв.м. за поставяне на 
1/един/ брой вендинг автомат за продажба на кафе и други пакетирани храни и напитки, 
намиращ се е сградата на МБАЛ „проф.д-р.П.Стояное11 АД, между блок „Ж“ и „3“, 2-ри 
етаж -  позиция N9 3.
Номенклатура № 14 - Терен - част от помещения с полезна площ 2.00 кв.м. за поставяне на 
1/един/ брой вендинг автомат за продажба на кафе и други пакетирани храни и напитки, 
намиращ се в сградата на МБАЛ „проф.д-р.П.Стояное“ АД, между блок „Ж“ и „3“, 4-ти 
етаж -  позиция № 3.
Номенклатура № 15 - Терен - част от помещения с полезна площ 2.00 кв.м. за поставяне на 
1/един/ брой вендинг автомат за продажба на кафе и други пакетирани храни и напитки, 
намиращ се в сградата на МБАЛ „проф.д-р.П.Стоянов“ АД, между блок „Ж“ и „3“, 6-ти 
етаж -  позиция N9 1.
С оглед на направените констатации, отразени в утвърден Протокол на 12.08.2021 г, 
Изпълнителния директор обявява търга за непроведен, в частта за обособени позиции 1 и 
обособена позиция № 2 , в частта за номенклатури № 3 ,4 ,11 ,14  и 15.
Мотиви; На търга не се е явил нито един кандидат.

Повторното провеждане на търга на 13.09.2021 г. в библиотеката на МБА/ГПроф.д-р.Параскев 
Стоянов“ АД -  Ловеч, 5500 Ловеч, етж.2, административна част от 10:00 часа. Информация за 
повторното провеждане на търга по посочените позиции да се публикува на интернет страницата 
на МБАЛ АД Ловеч до 18.08.2021 г. и на интернет страницата на Агенция за публични 
предприятия и контрол - https://www.aDPk.Qovernment.bq/

Ш.Настоящата Заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и 
изпълнение -  заместник директор по икономическите дейност на МБАЛ ”Проф. д-р Параскев
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Стоянов” АД Ловеч, главен счет$водител, юрист, експерт обществени поръчки, системен 
администратор.

Д-р. Румяна Нановска:
Изпълнителен директор
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