
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ
СТОЯНОВ" АД-ЛОВЕЧ

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
№ 18/09.07.2020 година

Във връзка с необходимостта от продажба на автомобили собственост на МБАЛ "Проф. 
д-р Параскев Стоянов” АД-гр. Ловеч“, на основание чл.29 от ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА 
ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, приет с ПМС № 85 от 30.04.2020 г. и по реда на 
Приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 Правила за провеждане на търг и конкурс и за сключване на 
договори за продажба и наем с работници и служители, Протокол от събрание на Съвета на 
директорите № 39/26.05.2020г. и Заповед № 281/03.07.2020 на Изпълнителния директор на МБАЛ 
„проф.-д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч.

О Т К Р И В А М

Процедура по провеждане на търг с явно наддаване за продажба на автомобили 
собственост на МБАЛ ’’Проф. д-р Параскев Стоянов” АД-гр. Ловеч".

1. Описание на обекта : Продажба на автомобили, собственост на МБАЛ "Проф. д-р 
Параскев Стоянов” АД-гр. Ловеч” , както следва :

1.1. обособена позиция № 1 -  Специален Автомобил, Фургон, Марка „МЕРЦЕДЕС“, 
модел „310 Д“, регистрационен № ОВ 5661 АМ, първа регистрация -  февруари 1991 г., пробег 
246 971 км., двигател -  дизел, места -  „3 + 1“ -1 брой.

1.2. обособена позиция № 2 -  Специален Автомобил -  „БЪРЗА ПОМОЩ“, Марка 
„МЕРЦЕДЕС“, модел „310 Д“, регистрационен № ОВ 6825 АС, първа регистрация -  февруари 
1992г., пробег 323 622 км., двигател -  дизел, места -  „1 + 4 “ -1 брой.

1.3. обособена позиция № 3 -  Лек Автомобил, Марка „РОВЕР“, модел „416“, 
регистрационен № ОВ 0489 АМ, първа регистрация -  юли 1996г., пробег 260 000 км., двигател -  
бензин, места -  „4 + 1“ -1 брой.

1.4. обособена позиция № 4 -  Лек Автомобил, Марка „РЕНО“, модел „МЕГАН СЦЕНИК“, 
регистрационен № ОВ 0424 АТ, първа регистрация -  април 1997г., пробег 300 000 км., двигател -  
бензин, места -  „4 + 1“ - 1  брой.

2. Начална цена и стъпка на наддаване :
Начална цена по обособени позиции, както следва:
2.1. обособена позиция № 1 -  Специален Автомобил, Фургон, Марка „МЕРЦЕДЕС“, 

модел „310 Д“, регистрационен № ОВ 5661 АМ, първа регистрация -  февруари 1991 г., пробег 
246 971 км., двигател -  дизел, места -  „3 + 1“, с първоначална тръжна цена 948.00 /деветстотин 
четиридесет и осем лева и 00 ст./ лева без ДДС.

2.2. обособена позиция № 2 -  Специален Автомобил -  „БЪРЗА ПОМОЩ“, Марка 
„МЕРЦЕДЕС“, модел „310 Д“, регистрационен № ОВ 6825 АС, първа регистрация -  февруари 
1992г., пробег 323 622 км., двигател -  дизел, места -  „1 + 4“, с първоначална тръжна цена 945.00 
/деветстотин четиридесет и пет лева и 00 ст./ лева без ДДС.

2.3. обособена позиция № 3 -  Лек Автомобил, Марка „РОВЕР“, модел „416“, 
регистрационен № ОВ 0489 АМ, първа регистрация -  юли 1996г., пробег 260 000 км., двигател -  
бензин, места - „4 + Г , с първоначална тръжна цена 238.00 /двеста тридесет и осем лева и 00 
ст./ лева без ДДС.

2.4. обособена позиция № 4 -  Лек Автомобил, Марка „РЕНО“, модел „МЕГАН СЦЕНИК“, 
регистрационен № ОВ 0424 АТ, първа регистрация -  април 1997г., пробег 300 000 км., двигател -
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бензин, места -  „4 + Г , с първоначална тръжна цена 216.00 /двеста и шестнадесет лева и 00 ст./ 
лева без ДДС.

Стъпка на наддаване:
Стъпката на наддаване е в размер на 5 /пет/ на сто от началната тръжна цена за всяка 

обособена позиция.
3. Изисквания към участниците:
3.1.Физически или юридически лица, създадени по Търговския закон или по Закона за 

кооперациите, както и дружества, които могат да извършват търговска дейност по 
законодателството на държава - членка на Европейския съюз или на държава - страна по 
Споразумението за Европейско икономическо пространство:

4. Начин на плащане за продажбата -  По банкова сметка на МБАЛ“проф.д-р.Параскев 
Стоянов“АД или на касата на МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов“АД след издаване на фактура.

5. Размер и условия на депозита за участие :
За участие в търга кандидатите внасят депозит в размер на 20/двадесет/ процента върху 

началната тръжна цена за всяка обособена позиция, за която подават заявление за участие, 
както следва:

5.1.обособена позиция № 1 -  Специален Автомобил, Фургон, Марка „МЕРЦЕДЕС“, 
модел „310 Д“, регистрационен № ОВ 5661 АМ - първоначална тръжна цена 948.00 /деветстотин 
четиридесет и осем лева и 00 ст./ лева без ДДС -  депозит за участие 189.60/сто осемдесет 
и девет лева и 60 ст/лева.

5.2.обособена позиция № 2 -  Специален Автомобил -  „БЪРЗА ПОМОЩ“, Марка 
„МЕРЦЕДЕС“, модел „310 Д“, регистрационен № ОВ 6825 АС, с първоначална тръжна цена 
945.00 /деветстотин четиридесет и пет лева и 00 ст./ лева без ДДС - депозит за участие 189.00 
/сто осемдесет и девет лева и 00 ст/лева.

б.З.обособена позиция № 3 -  Лек Автомобил, Марка „РОВЕР“, модел „416“, 
регистрационен № ОВ 0489 АМ, с първоначална тръжна цена 238.00 /двеста тридесет и осем 
лева и 00 ст./ лева без ДДС - депозит за участие 47,60 /четиридесет и седем лева и 60 ст/ 
лева.

5.4.обособена позиция № 4 -  Лек Автомобил, Марка „РЕНО“, модел „МЕГАН СЦЕНИК“, 
регистрационен № ОВ 0424 АТ, с първоначална тръжна цена 216.00 /двеста и шестнадесет лева 
и 00 ст./ лева без ДДС - депозит за участие 43,20 /четиридесет и три лева и 20 ст/лева.

Депозита се внася на каса в МБАЛ “проф.д-р.Параскев Стоянов“ АД Ловеч или по 
сметката на Лечебното заведение -  ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД - клон Ловеч, както 
следва : IBAN : BG 73 FINV9150 1017 4489 81 , BIC : FINVBGSF.

Внесеният депозит за участие от неспечелилите кандидати се освобождава след 
закриване на търга, като се задържа депозита на спечелилия участник, който се прихваща от 
продажната цена или се възстановява след внесената цена за продажба на автомобила/лите. В 
случай на оттегляне на заявлението след изтичане на срока за подаване, както и в случай, че 
участника, определен за спечелил търга не изпълни задължението си за сключване на договор, 
депозитът не се връща.

6. Цена, място и срок за закупуване на документацията за участие :
Тръжната документация може да се закупи от 09.07.2020 г до 03.08.2020г-12.00 часа, от 

МБАЛ”Проф. д-р Параскев Стоянов” АД, в гр. Ловеч, ул. „Съйко Съев”№ 27, ет. 2, стая 32. Цената 
за тръжната документация е 20.00 /двадесет лева и 00 ст/ лева без ДДС и се внася на касата на 
МБАЛ”Проф. д-р Параскев Стоянов” АД, в гр. Ловеч.

7. Документи, които следва да се представят от всеки участник в търга:
Заявлението за участие трябва да бъде опаковано в запечатана непрозрачна опаковка и 

трябва да съдържа следните документи :
7.1. Опис на представените документи съдържащи се в заявлението за участие - Образец №1 .
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7.2. Участниците - юридически лица в процедурата се представляват от законните си 
представители или от лица, специално упълномощени за участие в процедурата, което се 
доказва с нотариално заверено пълномощно.
7.3. Информация за участник -  Образец № 2. Когато участникът е чуждестранно дружество, 
предложението се подава на български език, а документите, които са на чужд език, се представят 
и в официален превод на български език.
7.4. Платежен документ за закупена тръжна документация -  копие заверено с гриф “Вярно с 
оригинала“.
7.5. Платежен документ за внесен депозит -  копие заверено с гриф “Вярно с оригинала“.
Важно: За всяка обособена позиция се прилага индивидуален платежен документ.
7.6. Проект на договор парафиран на всяка страница -  Образец № 3.
7.7. Удостоверение издадено от МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов" АД -  Ловеч, че участника 
няма просрочени задължения към дружеството -  Удостоверението се издава от СЧЕТОВОДЕН 
ОТДЕЛ КЪМ МБАЛ АД ЛОВЕЧ .
7.8. Декларация, че участника е запознат със състоянието на автомобилите - Образец 4.
7.9. Декларация за съгласие за обработване на личните данни във връзка с чл.5 от Закона за 
защита на личните данни- Образец № 5.

8.Място и срок за подаване на заявленията
Заявленията за участие да се представят всеки работен ден до 16.00 часа на 03.08.2020 

година, съответно до 16.00 часа на 03.09.2020 година при повторен търг, в стая № 27, ул. „Съйко 
Съев”№ 27, ет. 2.

Участниците в търга лично или чрез упълномощено лице представят заявлението си за 
участие в запечатан непрозрачена опаковка.

Върху опаковката участника отбелязва името на участника, адрес, телефон за връзка и е- 
mail адрес, и цялостното наименование на предмета на търга.

9.0глед на обекта
Огледите се извършват всеки работен ден от 09.00 часа до 15.00 часа след 

предварителна заявка. Желаещите да извършат оглед следва да се свържат с експерт стопански 
дейности инж.Георги Панчалеев.

10. Дата, място и час за провеждане на търга.
Търгът ще се проведе на 04.08.2020г., в библиотеката на МБАЛ“Проф.д-р.Параскев 

Стоянов“ АД -  Ловеч, 5500 Ловеч, етж.2, административна част от 13:00 часа.
11. Дата, място и час за повторно провеждане на търга.
В случай, че на търга не се явят кандидати, повторното провеждане на търга ще бъде на 

08.09.2020 г. в библиотеката на МБАЛ“Проф.д-р.Параскев Стоянов“ АД -  Ловеч, 5500 Ловеч, 
етж.2, административна част от 13:00 часа.

На основание т.2 от Приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 Правила за провеждане на търг и 
конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители, настоящото 
Обявление ще бъде публикувано на сайта на МБАЛ ”Проф. д-р Параскев Стоянов” АД Ловеч в 
раздел „Новини” и ще бъде изпратена информация до Агенцията за публичните предприятия и 
контрол най-малко 14 дни преди датата - Електоронен адрес за приемане на документи 
apsk@priv.government.bg

Д-Р.РУМЯНА НАНОВСКА
Изпълнителен директор

Съгласувал:
АДВОКАТ
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