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

З А П О В Е Д
№ 202/27.05.2020 година

Във връзка с необходимостта от отдаване под наем на болнична телевизионна мрежа, 
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 на 
Съвета на директорите на МБАЛ „проф.д-р.Параскев Стоянов“АД Ловеч № 39 от 26.05.2020г.

Н А Р Е Ж Д А М :

I. Да се открие процедура по провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем 
на болнична телевизионна мрежа собственост на МБАЛ ”Проф. д-р Параскев Стоянов” АД-гр. 
Ловеч", какго следва:

1. Описание на обекта : Отдаване под наем на болнична телевизионна мрежа 
собственост на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов” АД-гр. Ловеч" състояща се от -  60 
комплекта, всеки от който включва телевизор, стойка за телевизор, електронен жетонен 
механизъм, свързани с енергийни източници, както и 3/три/броя автомати за жетони с 1350 броя 
жетона.

2. Начална цена и стъпка на наддаване:
Начална цена : първоначална тръжна цена от 462.00 /четиристотин шестдесет и два 

лева и 00 ст./ лева на месец без ДДС и годишна наемна цена 5544.00 /пет хиляди петстотин и 
четиридесет и четири лева и 00 ст./ лева без ДДС. Наемна цена за 24 /двадесет и четири/ месеца 
е 11 088.00 / единадесет хиляди и осемдесет и осем 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.

3. Срок на договора:
24 (двадесет и четири) месеца.
4. Изисквания към участниците:
4.1. Юридически или физически 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;

4.2. Да обслужват сервизно телевизорите и електроните механизми за жетони и да 
поддържат работеща цялата инсталация.

5. Начин на плащане на цената - Договорената наемна цена се изплаща ежемесечно 
срещу издадена фактура от наемодателя най-късно до 10-то число на съответния месец. По 
споразумение със страните може да се заплаща и авансово за определен срок, по банковата 
сметка на наемодателя или в брой в касата на наемодателя.

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

началната тръжна цена или 92.40 /деветдесет и два лева и 40 ст./ лева. Депозитът за участие се 
представя в парична сума, която се внася на каса в МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов“АД Ловеч 
или по сметката на Лечебното заведение -  банка „Общинска Банка“АД - Ловеч, както следва :
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BG 77 SOMB 9130 1032 7182 01, код BIC SOMBBGSF.
Внесеният депозит за участие от неспечелилите кандидати се освобождава след 

закриване на конкурса, като се задържа депозита на спечелилия участник, който се прихваща от 
наемната цена или се възстановява след внесена първа месечна наемна вноска. В случай на 
оттегляне на офертата след изтичане на срока за подаване, както и в случай, че кандидата, 
определен за спечелил конкурса не изпълни задължението си за сключване на договор, 
депозитът не се връща.

7. Цена, място и срок за закупуване на документацията за участие:
Тръжната документация може да се закупи от 05.06.2020 г до 23.06.2020г -  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.

8. Документи, които следва да се представят от всеки участник в конкурса: 
Заявлението за участие трябва да бъде опакована в запечатана непрозрачна опаковка и

трябва да съдържа следните документи
8.1. Опис на представените документи съдържащи се в заявлението за участие - Образец №1 .
8.2. 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.
8.3. 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.
8.4. Платежен документ за закупена тръжна документация -  копие заверено с гриф “Вярно с 
оригинала“.
8.5. Платежен документ за внесен депозит - -  копие заверено с гриф “Вярно с оригинала“.
8.6. Проекг на договор парафиран на всяка страница -  Образец № 3.
8.7. 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 .
8.8. Декларация че е запознат със състоянието на наетите активи - Образец 4.
8.9. Декларация за съгласие за обработване на личните данни във връзка с чл.5 от Закона за 
защита на личните данни- Образец № 5.

9. Място и срок за подаване на офертите
Заявленията за участие да се представят всеки работен ден до 16.00 часа на 23.06.2020 

година, съответно до 16.00 часа на 21.07.2020 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.

Ю.Оглед 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.

11. Дата, място и час за провеждане на търга.
Търгът ще се проведе на 24.06.2020г., в библиотеката на МБАП“Проф.д-р.Параскев 

Стоянов“ АД -  Ловеч, 5500 Ловеч, етж.2, административна част от 11:00 часа.
12. Дата, място и час за повторно провеждане на търга.

2



В случай, че на търга не се явят кандидати, повторното провеждане на търга да бъде 
проведен на 22.07.2020 г. в библиотеката на МБАЛ“Проф.д-р.Параскев Стоянов“ АД -  Ловеч, 
5500 Ловеч, етж.2, административна част от 11:00 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 да бъде публикувано на сайта на МБАЛ ”Проф. д-р Параскев Стоянов" АД Ловеч в 
раздел „Новини" и да бъде изпратена информация до Агенцията за публичните предприятия и 
контрол най-малко 14 дни преди датата - Електоронен адрес за приемане на документи 
apsk@priv.qovernment.bq

II. Настоящата Заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и 
изпълнение -  заместник директор по икономическите дейност на МБАЛ ”Проф. д-р Параскев 
Стоянов” АД Ловеч, главен счетоводител, юрист, експерт обществени поръчки, системен 
администратор.

Приложения:
1. Образци № 1,2,3,4,5

з
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ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ 
СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОПАКОВКАТА

Образец Ns 1

№ Съдържание

Вид на 
документите 

/оригинал 
или

заверено
копие/

Количество
на

документите 
/бр. листи/

От лист 
до лист

1
2
3
4
5
6
7

Дата,....................... име и фамилия..
длъжност...................................подпис.
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Информация за участник 
ДАННИ ЗА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

Образец № 2

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

Предмет: Отдаване под наем на болнична телевизионна 
мрежа собственост на МБАЛ "Проф. д-р 
Параскев Стоянов” АД-гр. Ловеч”

о

Информация за участника

Идентификация: Отговор:

Наименование: [ ]

ЕИК/БУЛСТАТ или друг национален 
идентификационен номер, ако е приложимо

[ ]

Идентификационен номер по ДДС, ако е 
приложимо [ 1

Пощенски адрес: [...... 1
Лице за контакт: [...... ]
Телефон: 
Ел. поща:

[...... 1
[...... 1

Форма на участие: Отговор:

Участникът обединение на физически и/или 
юридически лица ли е ?

D Да D Не

Ако „да“:
а) моля, посочете ролята на икономическия 
оператор в обединението (ръководител на

а): [...... ]

групата, отговорник за конкретни задачи или 
друго):

б): [...... ]
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б) моля, посочете другите икономически 
оператори, с които участват заедно в 
обединението:
в) посочете наименованието на обединението:

в): [...... ]

Информация за представителите на участника1

Представителство: Отговор:

Имена на представляващия: [...... ]
I.. ]

Длъжност/Действащ в качеството си на: [......3

Пощенски адрес: [......3

Телефон: [......3

Ел. поща: [......3

Посочете информация за представителството 
(форми, обхват):

[......3

Дата.......................... име и фамилия......................
длъжност...................................подпис....................

2 П овт орет е т олкова пъти, колкот о е необходимо.
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Образец № 3.

П Р О Е К Т н а Д О Г О В О Р

Днес,...................... 2020 година в град Ловеч се сключи настоящия договор между:

1. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ”ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ 
СТОЯНОВ” АД - ЛОВЕЧ, представлявано от Д-р.Нановска -  Изпълнителен директор на МБАЛ и 
Детелина Георгиева - Гл.счетоводител, с адрес грЛовеч, ул. "Съйко Съев" №27, Е И К110503990, 
наричана за краткост «НАЕМОДАТЕЛ» от една страна и от друга страна

2 .......................................................................................................
със седалище: град................................ адрес на управление:
...................................................................................... с ЕИК
представляван от .............

в качеството му н а ............................................................... наричан по долу накратко ’’НАЕМАТЕЛ”,

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя на НАЕМАТЕЛЯ за временно и възмездно ползване

болнична телевизионна мрежа собственост на МБАЛ ”Проф. д-р Параскев Стоянов” АД-гр. 
Ловеч", състояща се от -  60 комплекта, всеки от който включва телевизор, стойка за телевизор, 
електронен жетонен механизъм, свързани с енергийни източници, какго и 3/три/броя автомати за 
жетони с 1350 броя жетона, находящя се в сградата на МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов“ АД гр. 
Ловеч, в гр. Ловеч, ул. „Съйко Съев”№ 27.

II. ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ
1 .НАЕМАТЕЛЯТ заплаща ежемесечно наемна цена в размер н а .......................... без ДДС за един
месец или ........................... с ДДС за един месец, която се заплаща до 10 /десето / число на
месеца, а при закъснение се заплаща неустойка в размер на 1/един/ % за всеки просрочен ден.
2. Наемната цена може да бъде актуализирана при промяна на нормативната уредба.
3. Наемната цена може да бъде актуализирана при изменение на инфлацията и то само със 
съответния процент, с който тя се е увеличила определен по официални данни на НСС.

III. СРОК НА ДОГОВОРА
1. Настоящият договор е със срок на действие 24 /двадесет и четири/ месеца.
2. Договорът влиза в сила считано от.............................2020г.

IV. ПРАВА. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ 
А. НА НАЕМОДАТЕЛЯ

1 .Да предостави болнична телевизионна мрежа собственост на МБАЛ "Проф. д-р Параскев 
Стоянов” АД-гр. Ловеч", състояща се от -  60 комплекта, всеки от който включва телевизор, стойка 
за телевизор, електронен жетонен механизъм, свързани с енергийни източници, както и
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3/три/броя автомати за жетони с 1350 броя жетона на НАЕМАТЕЛЯ в добро състояние за 
нормална за целите експлоатация.
2. Да не пречи на НАЕМАТЕЛЯ при изпълнение на дейността му.
3. Да проверява състоянието на обекта предмет на договора.
4. Да получава в срока наемната цена съгласно чл.И, т.1 от настоящият Договор.

Б.НА НАЕМАТЕЛЯ
1. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да ползва наетия актив с грижата на добър стопанин, да не го 
предоставя на трети лица.
2. Наемателят ще ползва, стопанисва и експлоатира наетия актив само за определения в 
договора начин на ползване, като получава правото на собственост върху събраните жетони - за 
целта наемателят ще събира жетоните периодично и по начин, с който не нарушава вътрешния 
ред на съответното отделение, дневното работно време, спокойствието на пациентите и 
диагностично-лечебния процес. Наемателят има право да предложи алтернативен начин за 
отчитане на ползваното време на услугата от пациентите, като промяната е за негова сметка.
3. Наемателят е длъжен да си осигури всички разрешителни за предоставяне на ТВ услугата.
4. Наемателят трябва да осигури телевизионен сигнал до 60 точки, ползвани от персонала.
5. Наемателят следва незабавно да съобщава на наемодателя за повредите и посегателствата, 
извършени върху наетия актив, за които е узнал;
6. Наемателят трябва да спазва правилата за вътрешния ред в лечебното заведение на 
наемодателя и правилата за пожарна и аварийна безопасност;
7. Наемателят трябва да постави върху всеки телевизор и периодично да следи за наличието на 
инструкция на български език за реда за ползването му;
8. Наемателят обслужва сервизно телевизорите и електроните механизми за жетони и е длъжен 
да извършва дребните поправки и да поддържа работеща цялата инсталация за своя сметка, а 
когато стойността на ремонтните работи е над 60 лв. с ДДС на комплект за година - може да 
предложи на наемодателя цена и условия на сервизната си дейност;
9. Наемателят има право сам да избере кабелен или сателитен оператор, но следва да гарантира 
минимален пакет от 10 телевизионни програми, които ще е длъжен да осигурява срещу 
заплащане от потребителите;
Ю.Наемателят има право сам да определя размера на цената за програми и време;
11 .Наемателят може да предлага в полза на наемодателя застраховане на телевизори за своя 
сметка или прехвърляне на риска от повреждане на уредите;
12. Наемателят може да изисква от наемодателя да не допуска след сключване на договора 
трети лица да осъществяват същата или сходна дейност на негова територия с телевизионната 
система или с друга такава;
13. Наемателят може да предлага улеснения или новости при използване на телевизионната 
система в полза на наемодателя, персонала или пациентите, като безплатен достъп до 
определен брой телевизионни точки, платена и/или безплатна интернет връзка и др.
14. Да заплаща наемната цена при условията уговорени в този договор.

У.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
1.Действието на настоящият договор може да бъде прекратено:
A) с изтичане срока на договора;
Б) по взаимно съгласие на двете страни;
B) при нарушаване клаузите на договора;
Г) поради неплащане на вноската по наема по раздел II т.1 от този Договор -  с едноседмично 
предизвестие от страна на НАЕМОДАТЕЛЯ, като по силата на този Договор страните се 
съгласяват, че ако най -  късно на 20-то число на текущият месец по сметката на МБАЛ АД Ловеч 
- в банка „Общинска Банка“АД - Ловеч, както следва: BG 77 SOMB 9130 1032 7182 01, код BIC
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SOMBBGSF или в касата на НАЕМОДАТЕЛЯ не постъпят сумите за наема за текущия месец то 
автоматично и без допълнителни покани или предизвестия от 23-то число на текущият месец 
тече едноседмично предизвестие за прекратяване на договора ал.1.
Д) с едномесечно едностранно писмено предизвестие на всяка една от страните.

2.При промяна на нормативната база НАЕМОДАТЕЛЯТ запазва, правото си да променя 
условията на настоящия Договор.

VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ.
1 .При подписване на Договора, НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да внесе депозит, в размер на една
месечна вноска от ..................................... / ......................... /лева с ДДС, за обезпечаване, при
неизплащане на наемната цена или други консумативи.
2. При прекратяване на Договора между страните се съставя приемно-предавателен протокол.
3. Всички съобщения между страните във връзка с Договора следва да бъдат в писмена форма и 
да са подписани от упълномощените представители на НАЕМОДАТЕЛЯТ и НАЕМАТЕЛЯТ. 
Съобщенията ще се изпращат и получават на един от следните: административен адрес, 
електронен адрес и факс:

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
адрес: гр.................. ул...........;
тел .:..................;
факс:...........;
e-mail:............ e-mail:............

Банковите сметки на страните са следните:
На ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка: Банка:
IBAN: IBAN:
BIC: BIC:
З.Споровете по тълкуването и изпълнението на Договора се решават доброволно между 
страните, а при непостигане на съгласие -  по съдебен ред, съгласно действащото 
законодателство на Република България.

Настоящият договор се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра - един за 
НАЕМАТЕЛЯТ и два за НАЕМОДАТЕЛЯТ.

Съгласувано с юрист:

адрес: гр..................ул.
тел.:................. ;

факс:.......... ;

НАЕМОДАТЕЛЯТ: НАЕМАТЕЛ:

ИЗП.ДИРЕКТОР: /______________ /

/РУМЯНА НАНОВСКА/ / ................................................./

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:
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/ДЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА/

Образец № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ
Относно процедура по провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем болнична 
телевизионна мрежа собственост на МБАЛ ”Проф. д-р Параскев Стоянов” АД-гр. Ловеч", състояща се 
от -  60 комплекта, всеки от който включва телевизор, стойка за телевизор, електронен жетонен 
механизъм, свързани с енергийни източници, както и 3/три/броя автомати за жетони с 1350 броя 
жетона, находящя се в сградата на МБАЛ “проф.д-р.Параскев Стоянов” АД гр. Ловеч, в гр. Ловеч, ул. 
„Съйко Съев” № 27
от...............................................................................................................................................................................

/наименованието на участника, данни за седалището и адреса на управление, ЕИК, трите имена 
и ЕГН на представляващия юридическото лице/

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,

С настоящата декларарам, че съм запознат със състоянието на отдаваната под наем 
болнична телевизионна мрежа собственост на МБАЛ ”Проф. д-р Параскев Стоянов” АД-гр. 
Ловеч", състояща се от -  60 комплекта, всеки от който включва телевизор, стойка за телевизор, 
електронен жетонен механизъм, свързани с енергийни източници, както и 3/три/броя автомати за 
жетони с 1350 броя жетона, находящя се в сградата на МБАЛ “проф.д-р.Параскев Стоянов“ АД 
гр. Ловеч, в гр. Ловеч, ул. „Съйко Съев” № 27.

С уважение:
Подпис:......
Дата:...........

ю



Образец Ns 5

Д Е К Л А Р А Ц И Я
за съгласие за обработване на личните данни във връзка с чл.5 от Закона за защита на личните

данни

Долуподписаният /-ната/ ............................................................. , с ЕГН ................................

л.к.№ ......................... издадена н а ...........................  в ..

в качеството ми на ................................ н а ..............................................  (посочва се
Фирмата, която представлявате), с ЕИК ..........................  във връзка с участието на
дружеството (обединението) в търг с явно наддаване за отдаване под наем болнична 
телевизионна мрежа собственост на МБАЛ ”Проф. д-р Параскев Стоянов” АД-гр. Ловеч", 
състояща се от -  60 комплекта, всеки от който включва телевизор, стоика за телевизор, 
електронен жетонен механизъм, свързани с енергийни източници, както и 3/три/броя автомати за 
жетони с 1350 броя жетона, находящя се в сградата на МБАЛ “проф.д-р.Параскев Стоянов“ АД 
гр. Ловеч, в гр. Ловеч, ул. „Съйко Съев” № 27

Д Е К Л А Р И Р А М

На основание чл.5, ал.2 от Закона за защита на личните данни давам съгласието си/не давам 
съгласието си (ненужното се зачертава) на МБАЛ ”проф.д-р.ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ”АД 
ЛОВЕЧ“ да обработва и администрира предоставените от мен лични данни.

Дата ________ / _________ /

Наименование на участника ____________________

Име и фамилия на представляващия участника ____________________

Длъжност ____________________

Подпис и печат ____________________
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