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О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е 

 
1. “МБАЛНП ”Св.Наум” ЕАД на основание чл.15 ал.2 от ПРУПДТДДУК и Протокол № 4 от 

28.02.2018 година на Съвета на директорите на МБАЛНП”Св.Наум”ЕАД ОБЯВЯВА ТЪРГ С 
ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ „Помещение за спомагателни дейности” с 
разгърната застроена площ от 50,30 кв.м. намиращо се в сграда, собственост на МБАЛНП ”Св. 
Наум” ЕАД, заведена в счетоводните регистри на болницата под инв. №00005 

1.1. Началната тръжна едномесечна наемна цена, определена от независим оценител е 
215,00 лв. (двеста и петнадесет) без ДДС, а стъпката на наддаване е 5(пет) на сто от началната 
цена.  

2. Срокът на наемния договор е 3 (три) години. 
3. В наемната цена не са включени разходите за консумативи (режийните разноски за 

потребление на електроенергия, вода, топлинна енергия). 
4. Начин на плащане на наемната цена и изисквания за обезпечения по изпълнение на 

договора: в тридневен срок след връчването на влязлата в сила заповед за избор на наемател, 
наемателят внася по определена от лечебното заведение банкова сметка гаранционна вноска, която 
е в размер на удвоения месечен наем без ДДС, предложен от него. Наемната цена за всеки месец, 
се плаща до 25-то число на предходния месец по банкова сметка на болницата. Консумативните 
разходи за електроенергия, вода, топлинна енергия се заплащат от наемателя по банкова сметка на 
болницата 

5. Цената на документацията за участие в търга е в размер на 20 (двадесет) лева, 
заплаща се на касата в болницата и се получава в деловодството на МБАЛНП “Св.Наум” ЕАД всеки 
работен ден от 08.00 часа до 16.00 часа. 

6. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 10.00 часа до 15.00 часа, 
след заявка, направена на телефон 02/97-02-281, г-н Шаламанов поне един работен ден преди деня, 
в който заинтересованото лице желае да извърши оглед. За заинтересовани се считат лицата, които 
са закупили документация за търга. 

7. Заявленията за участие, заедно с изискуемите документи, се подават в 
“Деловодството” на МБАЛНП “Св.Наум” ЕАД до 16.00 часа на 15.03.2018 г. в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се записват: вида на процедурата; обектът, за който се участва; 
наименованието на участника, ЕИК/БУЛСТАТ, адрес за кореспонденция, телефон, факс, 
електронен адрес, лице за контакт.  

8. Търгът ще се проведе на 16.03.2018 г., от 10.30 часа в учебната зала на ДКБ, ет.1, 
сграда „Неврология”. 

9. Когато няма подадено заявление за участие в търга в срока по т. 7, търгът се 
обявява за непроведен чрез публикуване на съобщение в Профила на купувача на лечебното 
заведение на (16.03.2018 г.), заявленията за участие, заедно с изискуемите документи, се подават в 
“Деловодството” на МБАЛНП “Св.Наум” ЕАД до 16.00 часа на 16.04.18 г. и търгът се провежда 
повторно на 17.04.2018 г., от 10.30 часа в учебната зала на ДКБ, ет.1, сграда „Неврология”. 

 


