
 

ЗАПОВЕД 
№732/11.11.2021 г., 

гр. Горна Оряховица 

На основание: чл.147, ал.1 от Търговския закон, във вр. с чл.14, ал.7 от Закона за 
общинската собственост, във вр. чл.24 от Наредбата за условията и реда за упражняване 
правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и 
сключването на договори за съвместна дейност от Община Горна Оряховица, във вр. с чл.68, 
ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество на ОбС Горна Оряховица.  

НАРЕЖДАМ: 

1. Да се открие публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 
/пет/ години на 1 /един/ кв.м. коридорна площ на първи етаж на стационарния блок на МБАЛ 
„Св. Иван Рилски“ Горна Оряховица, във фоайето пред кухненски блок – за монтиране на 1 
/един/ брой вендинг автомат за продажба на кафе и други топли напитки. 

2. Първоначалната тръжна цена, от която да започне тайното наддаване, е в размер 
на 50 /петдесет/ лв. без ДДС или 60 /шестдесет/ лв. с ДДС за месечен наем за 1 /един/ кв.м. 

3. Тръжната документация и таксата за участие в търга в размер на 300.00 /триста/ 
лева се заплащат в касата на болницата (стая 206) в срока по т.5. Документацията се участие 
се предоставя на лицата, заплатили съответната такса.   

4. В срока по т.5. кандидатите внасят депозит за участие в търга в размер на 15.00 
/петнадесет/ лева в касата на болницата (стая 206). 

5. Заявленията за участниците в търга се подават в деловодството на МБАЛ „Свети 
Иван Рилски Горна Оряховица“ ЕООД до 16.00 часа на 26.11.2021 г., съответно до 16.00 
часа на 10.12.2021 г. при липса на заявления в първоначалния срок.  

6. Към заявлението за участие в търга участниците следва да приложат квитанция за 
закупена документация и такса за участие, квитанция за внесен депозит за участие по т.4, 
както и документ за липса на задължения към Община Горна Оряховица. Ценовото 
предложение – попълнено и подписано се представя в надписан и запечатан непрозрачен 
плик в деня на търга по т.7. 

7. Търгът ще се проведе на 29.11.2021 г. от 13.00 часа в стая 204 на МБАЛ „Свети 
Иван Рилски Горна Оряховица“ ЕООД. В случай, че няма кандидати, заявили интерес за 
участие, повторен търг ще се проведе на 13.12.2021 г. при спазване на същото часово 
разписание, в стая 204 при спазване на първоначалните условия. 

8. Оглед на мястото, на което ще се поставя вендинг автомат може да се извърши до 
крайния срок за подаване на оферти, след предварителна уговорка със съответния служител 
на лечебното заведение, на тел. 0878 746155. 
 

Допълнителна информация е налице в раздел „Обяви“ на интернет страницата на 
лечебното заведение: http://mbalgo.com/  
 
 
 
Д-Р ИВАН ИВАНОВ, 
УПРАВИТЕЛ НА МБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ ГОРНА ОРЯХОВИЦА“ ЕООД 


