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                                    ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

   
 
 

РЕШЕНИЕ 
№ РД- 08- 66 

гр.Сливен, 01.02.2023 г. 
 

На основание чл. 29 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за 
публичните предприятия и Решение на Съвета на директорите на дружеството, 
обективирано  в Протокол № 4/24.01.2023 г.  

           
           ОТКРИВАМ процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за 

продажба на дълготрайни материални активи – движими вещи - Лек автомобил 
Renault Master - СН2425СA – линейка, собственост на МБАЛ „Д-р Иван 
Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, при следните условия: 
 
I. Основание, на което се издава заповедта - Търга се провежда по реда  
условията на Приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 от Правилника за прилагане на 
Закона за публичните предприятия. 

 
II. Мотиви за продажбата - Общото техническо състояние на лек автомобил 
Renault Master - СН2425СA – линейка, собственост на МБАЛ „Д-р Иван 
Селимински-Сливен” АД гр. Сливен е лошо. Наблюдават се повреди по корпуса, 
деформации, побитости и корозия, по ходовата част, скоростна кутия за основен 
ремонт, двигател за ремонт, акумулатор за смяна, повреди по ел.системата, 
липсва оборудване на линейка. Автомобилът е за основен ремонт или бракуване, 
тъй като разходите за ремонт надвишават стойността, за която може да се 
продаде. От друга страна има проявен интерес за закупуване на автомобила. 
 
III. Точно описание на дълготрайните материални активи: 

 
1. Характеристики и индивидуални параметри на продавания лек 

автомобил 
 

Лек автомобил Renault Master - СН2425СA – линейка 
 
•  рама № VFUDEED521280985 
•  двигател № 99455592 
•  година на производство -2000г 
•  мощност - 60KW 
•  цвят - бял/червен 
•  изминати километри - 723 379км    
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      2. Начална тръжна цена: 2 100 лв. /две хиляди и сто лева/, без включен 
ДДС. 
 
           Началната тръжна  цена не може да бъде по-ниска от цената,  определена 
от независим оценител. Оценката на независимия оценител е неразделна част от 
досието на търга. 
 
     3.  Стъпка за наддаване:  2 % от първоначалната тръжна цена – 42.00 лв. 
/четиридесет и два лева/ 
 
    4. Размер на депозита за участие: 20 % от първоначалната тръжна – 420,00 
лв. /четиристотин и двадесет лева/. 
 

  Депозитът се внася в касата на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД 
гр. Сливен  или по банков път по сметка: BG40UNCR70001524343874, Банков 
код: UNCRBGSF, банка "Уникредит Булбанк" АД - гр.Сливен. 

  
 Внасянето на точния размер на депозит е задължително условие за 

участието в търга. 
 
     5. Начин на плащане: Участникът спечелил търга заплаща на МБАЛ „Д-р 
Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен  предложената сума по банков път по 
сметка:BG40UNCR70001524343874, Банков код: UNCRBGSF, банка "Уникредит 
Булбанк" АД - гр.Сливен, в срок от 2 /два/ работни дни от издаване на фактура. 
 
    6. Вид на процедурата - търг с тайно наддаване, вид на заседанието - закрито. 

 
IV. Дата, място и час на провеждане на търга:  на 24.02.2023 г. /петък/, от 
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 14.03.2023 г./вторник/ в 

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

 
V. Тръжна документация 

                    
             В случай, че участник /заинтересовано лице желае тръжната 
документация да му бъде предоставена на хартиен носител, следва да заплати 
цената и в размер на 20 лв. /двадесет 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. 

 
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 
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платена цена на документацията. Краен срок за закупуване на тръжна 
документация – до 16.00 часа на 21.02.2023 г. 

 
VI. Време и условия за извършване на оглед на автомобила - всеки работен 
ден от датата на публикуване на обявление за търга -  до 23.02.2023 г., в периода 
от 10,00 до 15,00 часа, може да бъде извършен оглед на продавания лек 
автомобил. Лице за контакти във връзка с огледа – инж. Панайот Панайотов – 
Ръководител „Автотранспорт“, тел 044 611 803. Огледите се извършват при 
спазване на изискванията за сигурност и пропускателен режим на лечебното 
заведение. Извършването на оглед е задължително условие за участието в търга. 

 
VII. Краен срок за подаване на заявленията за участие – до 16.00 часа на 
23.02.2023 г. в деловодството на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. 
Сливен – гр. Сливен 8800, бул. „Христо Ботев” № 1. 

 
VIII. Общи изисквания към кандидатите или участниците: 

 
1. Право на участие в търга с тайно наддаване има всяко физическо или 
юридическо лице, регистрирано като търговец по смисъла на Търговския закон 
или чуждестранно лице, регистрирано по националното  законодателство на 
държавата, в която е установен кандидата, което отговаря на условията на търга, 
посочени в настоящата заповед и на одобрената тръжна   документация. 
2. В тръжна процедура не може да участва физическо или юридическо лице, 
което: 
2.1.  е в производство по ликвидация; 
2.2. е в открито производство по несъстоятелност или е обявен в 
несъстоятелност, освен ако не е сключил извънсъдебно споразумение с 
кредиторите по смисъла на чл.740 от ТЗ, включително когато неговата дейност е 
под разпореждане на съда, или кандидатът е преустановил дейността си; 
2.3.  има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т.1 от ДОПК към държавата и 
към Община Сливен, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, 
освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има 
задължения за данъци или вноски за социално осигуряване, като и неизплатени 
изискуеми трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни 
вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и 
служителите, трудовите правоотношения с които са прекратени до три години 
преди участието в тръжната процедура. 
2.4.  има непогасени парични задължения към МБАЛ „Д-р Иван Селимински-
Сливен” АД гр. Сливен,  освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на 
задълженията. 
2.5.  имат качеството на "свързани лица" по см. на § 1 от ТЗ и §  1 , т. 3 от ДОПК, 
и по смисъла на § 1, т. 15 от ДР на Закона за противодействие на корупцията и за 
отнемане на незаконно придобитото имущество с МБАЛ „Д-р Иван 
Селимински-Сливен” АД гр. Сливен или със служители на ръководна длъжност 
в неговата организационна структура, както не е сключвал договор с лице по чл. 
68 или чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество. 
2.6. е осъдено с влязла в сила присъда за престъпления против финансовата, 
данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, за 
престъпления по служба или за подкуп, за участие в организирана престъпна 
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група, както и за престъпление против собствеността или против стопанството, 
освен ако не е реабилитирано. 
 

 
IX. Необходими документи за участие в търга с тайно наддаване: 

 
1. Плик № 1, непрозрачен и запечатан  с надпис „Плик №1-„Документи 
представени от кандидата” , в който се поставят: 
1.1. Списък на документите, приложени към предложението, с подпис на 
физическото лице или подпис и печат на лицето, представляващо юридическото 
лице или изрично упълномощено от него лице /с нотариално заверено 
пълномощно/ - /свободен текст/; 
1.2. Заявление за участие в търга с тайно наддаване - по Образец № 1, приложен 
към тръжната документация, подписано от участника; 
1.3. Декларация за ЕИК /по Образец № 2 от документацията/, подписана от 
представляващия - когато кандидата е юридическо лице или едноличен 
търговец; 
1.4. Документ за регистрация, издаден от съдебен или административен орган на 
държавата, в която е установен – когато кандидата е чуждестранно юридическо 
лице; 
1.5. Декларация за приемане условията на проекта на договор за продажба - /по 
Образец № 3 от документацията/; 
1.6. Протокол за извършен оглед на обекта - /по Образец № 4 от 
документацията/; 
1.7. Декларации - /по Образец № 5 и Образец № 6 от документацията/ 
удостоверяващи обстоятелствата от част VIII. „Общи изисквания към 
кандидатите или участниците” от настоящата заповед. 
1.8. Заверено копие от документ за внесен депозит за участие. 
1.9. Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от 
пълномощник, в което изрично се посочва, че овластяването се извършва за 
целите на настоящата процедура. Документът се представя в оригинал или в 
нотариално заверен препис. 
 
2. Плик № 2 запечатан и непрозрачен с надпис „Плик №2 - „Ценово 
предложение”, в който се поставя: 
Ценово предложение - по Образец № 7, приложен към тръжната документация. 
Никаква информация, свързана с предлаганата цена, не трябва да има в каквато и 
да е форма извън този плик.  

 
 
 

X. Ред и условия са подаване на заявлението за участие: 
 

           Заявлението за участие в търга, заедно с документите към него се подават 
от кандидата или упълномощен от него представител, в запечатан непрозрачен 
плик в деловодството на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен  
на адрес: гр. Сливен 8800, бул. „Христо Ботев” № 1.  Върху плика се отбелязват 
името на участника или името на упълномощеното лице, цялостното 
наименование на обекта на търга, адрес, телефон и email за връзка. В 
непрозрачния плик  се поставят Плик № 1 с надпис „Документи представени от 
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кандидата” и малък непрозрачен и запечатан плик, съдържащ ценовото 
предложение с надпис Плик № 2 „Ценово предложение“. Върху плика се 
посочват имената на физическото лице, адрес, или наименованието на 
юридическото лице, седалище и адрес на управление, телефон, електронна поща, 
както и цялостното наименование на обекта, за който е подадено заявлението. В 
деловодството на лечебното заведение не се приемат и се връщат незабавно на 
кандидатите документите, които са представени след изтичане на крайния срок 
за подаване на документи или са в незапечатан, прозрачен или в плик с 
нарушена цялост, както и пликове, върху които не е посочена информация за 
имената на физическото лице участник, наименованието и седалището и адреса 
на управление на юридическото лице участник. 
Заявления, постъпили в деловодството на болницата след изтичане на крайния 
срок се считат за невалидни, с изключение на получените по пощата или чрез 
куриер, при условие, че пощенското клеймо от станцията на подаване или от 
офиса на куриера носи дата не по- късна от посочената крайна дата на подаване 
на заявленията и не е настъпил началния час за провеждането на търга. 
 
XI. Условия за провеждане на търга: 
 
1. В деня на провеждането на търга комисията разпечатва подадените пликове, 
проверява дали са спазени условията за участие в търга и обявява редовността на 
подадените документи. Комисията допуска до участие в търга онези участници, 
които отговарят на всички изисквания. В случай, че установи непълнота на 
представените документи или неспазване на изискванията, посочени в тръжната 
документация, комисията отстранява от участие нередовния кандидат. 
2. Пликовете с ценовите предложения се подписват от всеки един от членовете 
на комисията. 
3. Редовно подадените заявления се класират според размера на предложената 
цена. 
4. Търгът се смята за спечелен от участника, предложил най-висока цена. 
5. При предложена еднаква най-висока цена от повече участници търгът 
продължава  между тях с явно наддаване, като наддаването започва от 
предложената цена и със стъпка за наддаване – сума в лева, представляваща 2 % 
от първоначалната тръжна цена – 42.00 лв. /четиридесет и два лева/. 
6. Търгът се провежда и когато е подадено само едно заявление за участие.  
7. Ако не е подадено заявление за участие, търгът се обявява за непроведен и се 
провежда повторно в едномесечен срок на 14.03.2023 г./вторник/ в 10.00 часа в 
заседателната зала  в сградата на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. 
Сливен, бул. „Христо Ботев” №1. Когато на търга, провеждан повторно, се яви 
само един кандидат, той се обявява за спечелил по предложената от него цена, 
която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена. 
8. При възникване на обстоятелства, които правят невъзможно откриването на 
търга или неговото приключване, комисията съставя протокол, въз основа на 
който Изпълнителният директор определя провеждането на нов търг или 
прекратява процедурата. Решението се публикува на сайта на МБАЛ „Д-р Иван 
Селимински-Сливен” АД гр. Сливен и се изпраща на всички участници на 
посочените от тях email адреси. 
9. В тридневен срок от приключване на търга, Председателят на комисията 
предава на Изпълнителния директор протокола за класиране на кандидатите. 
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След утвърждаване на протокола Изпълнителния директор издава заповед, с 
която определя спечелилите търга за продажба на автомобила. 
10. Кандидатите се уведомяват за класирането и за резултатите от търга чрез 
изпращане на заповед за класиране на посочените от тях email адреси.. 
11. Депозитите на неспечелилите участници се освобождават в срок от три 
работни дни от уведомяването им за резултатите от търга, като внесените от тях  
депозити се превеждат по банковите им сметки, посочени в заявлението за 
участие – Образец № 1 от документацията за участие. 
12. След сключване на договора за продажба  задържания депозит за участие се 
прихваща от продажната  цена или се възстановява. 
13. В случай, че е закупена тръжна документация, не се връща платената цена. 
14. С уведомлението до спечелилия търга участник се посочва и срок за 
сключване на договора за продажба. 
15. В случай на отказ от участие в търга след подаване, входиране на документи 
и/или регистрация на участник, внесеният депозит не се връща. 
16. В случай, че спечелилият кандидат се откаже да сключи договор за покупко-
продажба, внесеният от него депозит не се връща.  
 
 Информация относно процедурата  се получава на тел. 044/611 778 – 
Звено „Обществени поръчки и маркетинг“. 

 


