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З А П О В Е Д 
№ РД-08-209 

гр.Сливен, 13.05.2019 г. 
 

На основание чл. 27, ал. 6 от Вътрешни правила за отдаване под наем на 
дълготрайни материални активи на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. 
Сливен, във вр. с чл. 14 и сл. от Правилника за реда за упражняване правата на 
държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и Протокол от 
08.05.2019 г. на комисия, назначена със Заповед № РД 08-159/15.04.2019 г. на 
Изпълнителния директор на  МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен за 
провеждане на 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, 

  
                                                   Н А Р Е Ж Д А М: 

 
          1. Определям за спечелили търга за отделните отдавани под наем обекти, както 
следва: 
 
          1.1. ОБЕКТ № 2 „Площ, намираща се в кв. 306, парцел 5888,  срещу Спешно 
отделение на  "МБАЛ Д-р Иван Селимински-Сливен"АД,бул."Христо Ботев" №1” за 
срок от 3 /три/ години на кандидата "АНАНДА 2" ЕООД гр. Сливен за месечна наемна 
цена в размер на 8 лв. /осем лева/ за площ 1 /един/ кв. м. без вкл.ДДС. 
 
          1.2. ОБЕКТ № 3 „Площ, намираща се двора на  "МБАЛ д-р Иван Селимински-
Сливен"АД,бул."Христо Ботев" №1,Квартал–306, п.л. № 58-88” за срок от 3 /три/ 
години на кандидата „ГАБИ И НИКИ" ЕООД с. Глушник за месечна наемна цена в 
размер на 17.92 лв. /седемнадесет лева и деветдесет и две стотинки/ за площ 1 /един/ кв. 
м. без вкл.ДДС. 
 
        2. Условията за плащане на наемните вноски е посочен в проекта за договор, 
неразделна част от документацията за участие в търга. 
 
      3. ОБЯВЯВАМ  търга за  ОБЕКТ № 1 „Помещение, намиращо се под 
„Психиатрично отделение” на  МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен"АД гр. Сливен, 
бул."Христо Ботев" № 1” ЗА НЕПРОВЕДЕН.  Да се проведе повторно търга в 
посочения срок в моя Заповед №  РД-08-159/15.04.2019 г. - 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. 
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      4. ОБЯВЯВАМ  търга за  ОБЕКТ № 4 „Площ, намираща се на първи етаж, 
централен вход – първо фоайе на болницата в основната сграда на "МБАЛ д-р Иван 
Селимински-Сливен"АД,бул."Христо Ботев" №1”  ЗА НЕПРОВЕДЕН.  Да се проведе 
повторно търга в посочения срок в моя Заповед №  РД-08-159/15.04.2019 г. - 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. 
 
      5. Настоящата заповед да се обяви в административната сграда на лечебното 
заведение, на място, достъпно за всички заинтересовани лица, както и на официалния 
сайт на болницата. 
 
       6. В срок от три дни настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга. 
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от получаване на съобщението за 
издаването й по реда на  Административно процесуалния кодекс. 
 
      7. В 14-дневен срок от датата на връчване на влязлата в сила заповед спечелилите 
търга за отделните обекти са длъжни да се явят в деловодството на  МБАЛ „Д-р Иван 
Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” №1 за подписване на 
договори за наем, в съответствие с изискванията на тръжната документация. 
 
     8. При подписване на договора за наем спечелилият търга за  дадения обект е 
длъжен да представи документ за внесен гаранционен депозит в размер на два месечни 
наема без начислен ДДС.  
Гаранцията се внася по сметка на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД  гр 
Сливен: Б.с-ка: BG98UNCR96605012011905, Банков код: UNCRBGSF при "Уникредит 
Булбанк" АД - гр.Сливен. 
Гаранцията за изпълнение на договора да се освободи при прекратяване на наемните 
правоотношения, след плащането на всички дължими суми, включително неплатени 
месечни наемни вноски и консумативни разходи. В случай, че тези суми останат 
неплатени от наемателя, те да се приспаднат от внесената гаранция. 
 
      9. След подписване на наемния договор, внесеният от спечелилия търга  депозит за 
участие в търга да се приспадне от първия дължим месечен наем по сключения 
договор.    
 
    10. При несключване на договор за наем, в срока по т. 7 от настоящата заповед, по 
вина на спечелилия търга, внесеният от него депозит да се задържи в полза на 
лечебното заведение. 
 
            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Зам.директора по  
административните дейности на дружеството. 
                                    

Настоящата заповед да се доведе до знанието на заинтересованите лица за 
сведение и изпълнение.   
 
 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Информацията е заличена 
/д-р Васислав Петров/ 


