
ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 
 

 
I. Обявеният публичен търг е за отдаване под наем на 2 кв.м.търговска 

площ, находяща се в сградата на МБАЛ „Свети Иван Рилски Горна 
Оряховица“ ЕООД. Въпросната площ е обособена в следния вид: 

 1 /един/ кв.м. коридорна площ на първи етаж на стационарния блок 
на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ Горна Оряховица във фоайето пред 
кухненски блок – за монтиране на 1 /един/ брой автомат за продажба 
на кафе и други топли напитки; 

 1 /един/ кв.м. коридорна площ на първи етаж на стационарния блок 
на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ Горна Оряховица във фоайето срещу 
приемно консултативен кабинет, за поставяне на 1 /един/ брой 
автомат за продажба на кафе и други топли напитки.  

II. Условията за участие, условията на които трябва да отговарят 
обектите на търга както и необходимите тръжни книжа, съдържащи 
всички необходими материали за участие в процедурата, са посочени 
в Заповед  № 1205 /15.09.2016  за корекция на Заповед № 
1148/22.08.2016 г. откриване на тръжна процедура. Заповед № 1205 
коригира само срока на договора за наем, другите условия остават 
без промяна. Срокът е удължен от 3 /три/ на 10 /десет/ години.  

III. Търгът ще се проведе на 20.09.2016 г. от 13.00 часа в стая 204 на 
МБАЛ „Свети Иван Рилски Горна Оряховица“ ЕООД. В случай, че 
няма кандидати, заявили интерес за участие, повторен търг ще се 
проведе на 04.10.2016 г. при спазване на същото часово разписание в 
стая 204 при спазване на първоначалните условия. 

IV. Необходимите документи за участниците в търга се подават в 
деловодството на МБАЛ „Свети Иван Рилски Горна Оряховица“ 
ЕООД до 16.00 часа на 19.09.2016 г., съответно до 16.00 часа на 
03.10.2016 г.. 

V. Не се допускат до участие в търга: 
- Недееспособни лица; 
- Физически лица, нерегистрирани по Търговския закон; 
- Спечелилите първо и второ място на проведен търг за същия 

обект, но не сключили договор с болницата; 
- Лица, спечелили търг и сключили договор, но не изпълнили 

договорните си задължения /нередовни платци, повредили или 
унищожили общ. имущество и др./; 

- Лица, които са неизправни по отношение на болницата или 
системно нарушават актовете на управителя. 

VI. Представянето на пликовете с предложенията се прави пред 
комисията по търга в деня и часа, определени за провеждането му. 
Върху плика се отбелязват името на участника или името на 



упълномощеното лице и цялостното наименование на обекта на 
търга. В предложението, запечатано в плика се вписва 
наименованието на обекта на търга, предлаганата цена /цифром и 
словом/, името на упълномощеното лице. Офертата трябва да бъде 
подписана и подпечатана. Комисията отваря пликовете с офертите в 
деня на търга. Търгът се смята за спечелен от участника, предложил 
най – високата цена, което се обявява пред всички участници. 

VII. Спечелилият търга е длъжен в 14 – дневен срок от датата на 
провеждането му да подпише договор за наем с болницата. 
Неспазването на срока се счита за мълчалив отказ. В този случай се 
кани заелият второ място участник. В случай на отказ депозитите на 
неподписалите договор за наем остават в полза на болницата. 

VIII. Депозитните вноски на участниците в търга се връщат в 30- дневен 
срок от датата на провеждането му. 


