
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО 
БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ „СВЕТА СОФИЯ" ЕАД 

София 1431, бул. "Акад. Иван Гешов ц № 19 тел.; 80 54 210, факс: 80 54 344 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ ^ У Ш 2 0 2 0 г . 

На основание чл. 29, ал. 3 във вр. с Приложение № 1 към чл.29, ал 2 от 
Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия във вр. с Протокол 
на едноличния собственик на капитала на МБАЛББ „Света София" ЕАД № РД-16-
92 от 10.06.2020 г. във вр. с Решение на Съвета на директорите на МБАЛББ „Света 
София" ЕАД 

Н А Р Е Ж Д А М 
1. ОТКРИВАМ процедура за провеждане на търг с предмет: Отдаване под 

наем на площи, представляващи помещения разположени в сутерена на сградата на 
лечебно заведение МБАЛББ „Света София" ЕАД, находящо се в гр.София, 
бул."Акад.Иван Гешов" № 17, предназначени за извършване на медицинска 
дейност, подпомагаща и допълваща липсващи звена в лечебното заведение, 
състоящи се от: кухня - 206, 59 т 2 РЗП, съблекалня - 87, 12 т 2 РЗП, коридар 
вътрешен - 20, 88 т 2 РЗП, коридор - 18, 72 т 2 РЗП, коридор/от входа и изхода на 
английски двор/- 13, 76 т 2 РЗП, английски двор - 56, 855 т 2 РЗП, тоалетна - 14, 06 
т 2 РЗП. 

2. Начална месечна наемна цена - 3207 (три хиляди двеста и седем) лева без 
ДДС, съгласно определената оценка от лицензиран оценител. 

3. Срок на наемния договор - 10 (десет) години, считано от датата на влизане 
в сила на договора. 

4. Начин на плащане - наемната цена се плаща ежемесечно до 5-то число на 
текущия месец. Дължимите суми за консумативни и други разходи не се включват 
в наемната цена и се извършва въз основа на издадена от наемодателя фактура в 
10-дневен срок от издаването й. Всички плащания се извършват по сметка на 
МБАЛББ „Света София" ЕАД. 

5. Дата, място и час на провеждане на търга - 16.07.2020 г. от 10.00 часа в 
сградата на МБАЛББ „Света София" ЕАД София, бул. „Акад. Иван Гешов" № 19 -
Аудитория 1. 

6. Документацията се получава в кабинет № 27 на МБАЛББ „Света София" 
ЕАД бул."Акад.Иван Гешов" № 19 всеки работен ден от 9.00 ч. до 14.00 ч. в срок 
до 15.07.2020 г. 

7. Определям депозитна вноска за участие в търга в размер на 1600 (хиляда и 
шестстотин) лева. Краен срок за внасяне на депозита е 15.07. 2020 г. до 14.00ч. 

8. Оглед на обекта, предмет на търга се извършва от кандидатите всеки 
работен ден в срок до 15.07.2020 г. до 16 ч., с предварителна заявка. 

9. Специални изисквания към участниците са посочени в документацията. 
10. Крайният срок за приемане на заявленията за участие определям до 16,00 ч. 

на 15.07.2020 г. 



11 .Обявата за търга да се изпрати за публикуване в електронната страница 
АППК и на сайта на МБАЛББ „Света София" ЕАД. 

12. Утвърждавам документацията за участие в търг. 

информация,
заличена
на
основание 
Чл.4, т.1
от
Регламент ЕС
2016/67


