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Днес, 14.09.2021 г., се изготви настоящият Протокол от комисията, назначена със Заповед № 

380/13.09.2021 г. на Теодора Пенкова зам.директор по икономическите въпроси при МБАЛ 
”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч, в състав :
Председател: 1. Детелина Георгиева -  главен счетоводител при МБАЛ "проф.д-р.Параскев
Стоянов” АД Ловеч
Членове: 2. Станислава Давидова -  юрист при МБАЛ ”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД
Ловеч

3. Маргарита Коева Христова -  оперативен счетоводител в МБАЛ ”проф.д- 
р.Параскев Стоянов” АД Ловеч

1. Боряна Боева - Пенкова -  заместник главен счетоводител в МБАЛ "проф.д-р.Параскев 
Стоянов” АД Ловеч
2. Полина Маринова Христова -  експерт оп към МБАЛ ”проф.д-р.Параскев Стоянов" АД Ловеч 
Във връзка с провеждането на повторен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 
Повторен търг с явно наддаване за отдаване под наем на Отдаване под наем на помещения, 
собственост на МБАЛ Т1роф. 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 :
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 7740.001 седем хиляди седемстотин и четиридесет лева и 00 ст./ лева без ДДС.
2 . Частично за Обособена 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 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 
/ три хиляди и деветдесет шест лева и 00 ст./ лева без ДДС за всеки един тере -  част от 
помещение по отдело, в частта какго следва :
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Номенклатура N° 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 N° 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.
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 N° 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 N° 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 Ns 1.
Стъпка на наддаване: Стъпката на наддаване е в размер на 5 /пет/ на сто от началната тръжна 
цена.
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. и Протокол на Съвета на 
директорите на МБАЛ „проф.д-р.Параскев Стоянов“АД Ловеч № 48 от 31.12.2021 г.

Комисията в пълен състав започна своята работа на 13.09.2021г. от 10:00 часа в 
библиотеката на МБАЛ „проф,д-р.Параскев Стоянов“АД Ловеч.

На публичното заседание Председателят на комисията получи опис от експерт 
обществени поръчки на постъпилите заявления за участие от участниците, от който става ясно, 
че няма участници подали в обявеният срок заявления за участие и за проведеният повторен 
търг.

1. Относно начина на откриване на търга:
При провеждане на заседанието комисията констатира следното:
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, условията по търга са разгласени чрез обявление на интернет 
страницата на Агенцията за публични предприятия и контрол на 26.07.2021 г. Обявлението, 
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., Документация за участие и Заповед № 
301/21.07.2021г. на Изпълнителния директор са публикувани на електронния адрес на 
МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов“ АД Ловеч раздел - Профил на купувача, раздел „Новини” - 
http://www.mbal-iovech.com/news.htm на 26.07.2021 г.
Информация с условията по Повторния търг са разгласени чрез информация за повторен търг на 
интернет страницата на Агенцията за публични предприятия и контрол на 16.08.2021 г и на 
същата дата Информацията е публикувана на електронния адрес на МБАЛ“проф.д-р.Параскев
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Стоянов“ АД Ловеч раздел - Профил на купувача, раздел „Новини” - http://www.mbal- 
lovech.com/news.htm.

2, Относно срока на представяне на заявленията за участие:
Съгласно Обявлението и Решението за откриване на търг с явно наддаване и 

Информация за Повторен търг с Изх.№ 205/12.08.2021 г.:
Място и с р о к  за подаване на заявленията ■ Заявленията за участие да се представят всеки 
работен ден до 16.00 часа на 10.09.2021 година.

Комисията единодушно констатира, че в срока за представяне на заявленията за участие 
не са постъпили заявления за участие. Няма участници, които да са закупили тръжна 
документация.

След по-горе цитираните действия Комисията констатира следното:
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, в 
законоустановеният срок е проведен Повторен търг с явно наддаване, на който не се е явил 
кандидат и няма постъпили заявления за участие.

Комисията предлага на Изпълнителния директор да обяви Повторният търг за 
непроведен, съгласно 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, и Съгласно 
Обявлението и Решението за откриване на търг с явно наддаване и Информация за Повторен 
търг с Изх.№ 205/12.08.2021 г.

Мотиви ; На Повторният търг не се е явил нито един кандидат и не е постъпило нито 
едно заявление за участие.

С гореописаните действия и изготвянето на настоящият протокол комисията приключи 
работата си по провеждането на повторен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 
помещения, собственост на МБАЛ ”Проф. д-р Параскев Стоянов” АД Ловеч, в частта за 
обособена позиция N° 1 и обособена позиция N° 2, е частта само за номенклатура Ns 3,
4 ,11,14 и 15.

Председателю .Детелина Георгиева -  гл.счетоводител при МБАЛ ”проф.д-р.П.Стоянов” АД Ло

Членове: 2. Станислава Давидо^а -  юрист при МБАЛ ’’проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч ^

3. Маргарита Коева ^ чстова -  оперативен счетоводител в МБАЛ ”проф.д-р.Параске 
Стоянов” АД Ловеч
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