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 МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен  на основание 

чл. 15 ал. 1 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в 
търговските дружества с държавно участие в капитала и чл. 12, ал. 1 от 
Вътрешни правила за отдаване под наем на дълготрайни материални активи на 
МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, одобрени с решение на  
Съвета на директорите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен 
обективирано в Протокол № 22/22.10.2018 г., утвърдени от Изпълнителния 
директор на дружеството със Заповед № РД-08-403/22.10.2018 г. и на основание  
Заповед № РД-08-159/15.04.2019 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р 
Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен  

 
 
ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ 
 

              за отдаване под наем на дълготрайни материални активи /терени, части 
от сградния фонд на дружеството и площи за разполагане на определените за 
целта места на вендинг апарати и павилиони за търговия и услуги, собственост 
на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, находящи се в гр. 
Сливен, бул.”Христо Ботев” № 1, описани подробно в Таблица № 1 от 
документацията за участие в търга.  

 
1. Списъкът на обявените за отдаване под наем имот и части от 

имоти – собственост на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен 
са посочени изрично в Таблица № 1 от  документацията за участие. Списъкът ще 
бъде изложен и в сградата на лечебното заведение  гр. Сливен, бул. „Христо 
Ботев„ №1, както и на интернет адрес на болницата: http://mbal.sliven.net/ 

2. Начална месечна наемна цена без ДДС – посочена в Таблица № 1 
от документацията за участие.  

3.   Срок за отдаване под наем – 3 години  
4. Предназначение на имотите – посочено в Таблица № 1 от 

документацията за участие. 
5. Дата, място и час на провеждане на търга:  08.05.2019 г., в 10.00 

часа в заседателната зала  в сградата на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” 
АД гр. Сливен 8800, бул. „Христо Ботев” №1.              

Повторно провеждане на търга ще се състои на 10.06.2019 г. в 10.00 
часа в заседателната зала  в сградата на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” 
АД гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” №1. 

До участие в търга ще се допускат само участници отговарящи на 
изискванията, изрично посочени в документацията за участие. 
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6. Време и условия за извършване на оглед на имота - всеки 

работен ден от датата на публикуване на обявление за търга -  до 02.05.2019 г. , 
в периода от 10.00 до 15.00 часа, може да бъде извършен оглед на съответния 
обект. Лице за контакти във връзка с огледа – инж. Кирил Кирилов – Началник 
„Стопански отдел”, тел 044 611 817. Извършването на оглед е задължително 
условие за участието в търга. 
                  7. Размер на депозита за участие: Размера на депозита е 50% от 
началната тръжна цена, изчислен в лева и е посочен в Таблица № 1 от 
документацията за участие, за всеки отделен обект. Депозитът се внася в касата 
на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен  или по банков път по 
сметка: BG98UNCR96605012011905, Банков код: UNCRBGSF, банка 
"Уникредит Булбанк" АД - гр.Сливен. 
                8. Тръжната документация с приложенията към нея е публикувана на 
сайта на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен: 
http://mbal.sliven.net/ и всеки кандидат /заинтересовано лице има неограничен 
достъп до нея. 
Тръжната документация може да се получи всеки работен ден от датата на 
публикуване на обявление за търга, в периода от 08,00 часа до 16,00 часа в 
деловодството на  МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен – гр. 
Сливен 8800, бул. „Христо Ботев” № 1, срещу представяне на документ за 
платена цена на документацията. Краен срок за закупуване на тръжна 
документация – до 16.00 часа на 02.05.2019 г. 
В случай, че участник /заинтересовано лице желае тръжната документация да му 
бъде предоставена на хартиен носител, следва да заплати цената в размер на 20 
лева без включен ДДС. Плащането може да се извърши в касата  на МБАЛ „Д-р 
Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен или по банков път по сметка: 
BG92FINV915010BGN0AX39, Банков код: FINVBGSF, „Първа инвестиционна 
банка” АД-клон Сливен. 
               9. Краен срок за подаване на заявленията за участие – до 16.00 часа 
на 07.05.2019 г., в деловодството на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД 
гр. Сливен – гр. Сливен 8800, бул. „Христо Ботев” № 1. 
 
 

За допълнителна информация: тел.: (044) 611778; (044) 611710 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


