
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
”ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ” АД - ЛОВЕЧ 

5500 Ловеч, бул. „Съйко Съев” 27

ДО ВСИЧКИ 
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ 

ЛИЦА

Изх.№$)5712.08.2021г.

ИНФОРМАЦИЯ
На основание и съгласно изискванията на 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 се провежда Повторен търг с явно наддаване за отдаване под наем на Отдаване 
под наем на помещения, собственост на МБАЛ ”Проф. д-р Параскев Стоянов" АД Ловеч, в частта 
за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2, в частта само за номенклатура № 3, 
4 ,11 ,14  и 15, съгласно предвиденият срок за провеждане на търг с явно наддавне в Обявление 
с дата 26.07.2021 г., Решение за откриване на търг с явно наддаване № 15 от 26.07.2021 г, 
Решение за утвърждаване на тръжна документация № 16 от 26.07.2021 г.

Описание на обекта и начална тръжна йена : Отдаване под наем на помещения, собственост 
на МБАЛ ”Проф. д-р Параскев Стоянов" АД Ловеч, както следва :
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 -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 МБАЛ”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 
I  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 в сградата на МБАЛ „проф.д-р.П.Стоянов“ АД, поликлиника 2-ри етаж до 
офиса на НЗОК.
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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.Стоянов“ АД, между блок „Ж“ и „3", 2-ри 
етаж -  позиция № 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 е сградата на МБАЛ „проф.д-рЛ.Стоянов11 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 е сградата на МБАЛ „проф.д-р.П.Стоянов“ АД, между блок „Ж“ и „3“, 6-ти 
етаж -  позиция № 1.

Стъпка на наддаване: Стъпката на наддаване е в размер на 5 /пет/ на сто от началната тръжна 
цена.
Срок на договора : 36(тридесет и шест) месеца.
Дата, място и час за повторно  провеждане на търга - Повторното провеждане на търга на 
13.09.2021 г. в библиотеката на МБАГГПроф.д-р.Параскев Стоянов0 АД -  Ловеч, 5500 Ловеч, 
етж.2, административна част от 10:00 часа.
Начин на плащане на цената - Договорената наемна цена се изплаща ежемесечно срещу 
издадена фактура от наемодателя най-късно до 20-то число на съответния месец. По 
споразумение със страните може да се заплаща и авансово за определен срок, по банковата 
сметка на наемодателя или в брой в касата на наемодателя.
Спечелилите участници освен наемната цена по обособена позиция, всеки месец до 20-то число 
на месеца, трябва да заплащат на МБАЛ “Проф.д-р П. Стоянов” АД -  гр. Ловеч консуматив /ток и 
вода/. Като в помещения, в които няма измервателни уреди за засичане на консумираната от 
наемателя електическа енергия, наемателят е длъжен да постави за негова сметка.
Заплащането на консуматив /ток и вода/ за обособена позиция № 2, за всяко едно от описаните 
части от помещения е 30.00 /тридесет лева и 00 ст./ лева без ДДС на месец за един брой вендинг 
автомат и се заплаща до 20-то число на месеца.

Изисквания към участниците:
Юридически или физически лица, създадени по Търговския закон или по Закона за 
кооперациите, както и дружества, които могат да извършват търговска дейност по 
законодателството на държава - членка на Европейския съюз или на държава - страна по 
Споразумението за Европейско икономическо пространство;
Оглед на обекта - Огледите се извършват всеки работен ден от 09.00 часа до 15.00 часа след 
предварителна заявка до 09.09.2021 г. Желаещите да извършат оглед следва да се свържат с 
експерт стопански дейности инж.Георги Панчапеев.
Цена, място и срок за закупуване на документацията за участие в Повторен т ъ р г  с явно 
наддаване - Тръжната документация може да се закупи от 18.08.2021 г. до 10.08.2020г -  12.00 
часа, от МБАЛ”Проф. д-р Параскев Стоянов” АД, в гр. Ловеч, ул. „Съйко Съев”№ 27, ет. 2, стая 
32. Цената за тръжната документация е 20.00 /двадесет лева и 00 ст/ лева без ДДС и се внася на 
касата на МБАЛ”Проф. д-р Параскев Стоянов” АД, в гр. Ловеч.
Размер и ус ло в и я  на депозита за участие -  За участие в търга кандидатите внасят депозит в 
размер на 20/двадесет/ процента върху началната тръжна цена по обособена позиция и 
номенклатура към нея, където е приложимо, както следва :
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 МБАЛТфоф. д-р 
Параскев Стоянов” АД Ловеч.

2



При първоначална тръжна цена от 215.00 /двеста и петнадесет лева и 00 ст./ лева на месец 
без ДДС -  депозит в размер на 43.00 /четиридесет и три лева и 00 ст/ лева.

Обособена позиция № 2 - 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 МБАЛ”Проф. д-р Параскев Стоянов" АД Ловеч. За 
всяка номенклатура № от обособена позиция № 2 се внася отделен депозит.

При първоначална тръжна цена от 86.00 /осемдесет и шест лева и 00 ст7 лева на месец без 
ДДС -  депозит в размер на 17.20 / седемнадесет лева и 20 ст./ лева, за всеки един терен -  
част от помещение по отвело, 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 в 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.Стоянов1' 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 в сградата на МБАЛ „проф.д-р.П.Стоянов“ АД, между блок „Ж“ и „3“ 2-ри 
етаж -  позиция № 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.Стоянов“ 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.Стоянов11 АД, между блок „Ж“ и „3“, 6-ти 
етаж -  позиция № 1.
Депозитът за участие се представя в парична сума, която се внася на каса в МБА/Гпроф.д- 
р.Параскев Стоянов“АД Ловеч или по сметката на Лечебното заведение -  банка „Общинска 
Банка“ АД - Ловеч, както следва :
BG 77 SOMB 9130 1032 7182 01, код BIC SOMBBGSF.

Внесеният депозит за участие от неспечелилите кандидати се освобождава след закриване 
на търга, като се задържа депозита на спечелилия участник, който се прихваща от наемната 
цена или се възстановява след внесена първа месечна наемна вноска. В случай на оттегляне на 
офертата след изтичане на срока за подаване, както и в случай, че кандидата, определен за 
спечелил конкурса не изпълни задължението си за сключване на договор, депозитът не се 
връща.
Място и срок за подаване на заявленията - Заявленията за участие могат да се представят 
всеки работен ден от 08:00 часа до 16.00 часа на 10.09.2021 година при повторен търг, в стая 
№ 27, ул. „Съйко Съев"№ 27, ет. 2.
Участниците в тьога лично или чрез упълномощено лице представят заявлението си за участие в 
запечатан непрозрачена опаковка.

Върху опаковката участника отбелязва името на участника, адрес, телефон за връзка и е- 
mail адрес, и цялостното наименова!

Д-Р Румяна Петрова Наковска......
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА I
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