
ОБЯВА 

„УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ РД-16 - 108/05.03.2020 г. 

гр. Плевен 

На основание Раздел V, чл. 16, ал. 1 във връзка с чл. 14 от ПРУПДТДДУК и в 

изпълнение особените изисквания на устава на дружеството, 

Р Е Ш И Х: 

   1. Откривам конкурс за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на 

недвижими имоти, собственост на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД,  а именно: 

            1.1. Терен с площ от 1,5 (едно цяло и половина) кв.м., намиращ се на Първи етаж 

в Клиника по Медицинска онкология на бул. „Георги Кочев” №8а, предназаначен за 

разполагане до 2 апарата за топли и студени напитки;  

            1.2. Терен с площ от 1,5 (едно цяло и половина) кв.м., намиращ се на Първи етаж 

в Клиника по Акушерство и гинекология на бул. „Генерал Владимир Вазов” №91, 

предназаначен за разполагане до 2 апарата за топли и студени напитки;  

            1.3. Терен с площ 1,5 (едно цяло и половина) кв.м., намиращ се на първия 

партерен етаж в сградата на УМБАЛ ,,Д-р Г. Странски” ЕАД-Плевен, до Компютърен 

томограф за разполагане до 2 апарата за топли и студени напитки;  

            1.4. Терен с площ от 1,5 (едно цяло и половина) кв.м., намиращ се на първия 

партерен етаж в сградата на УМБАЛ ,,Д-р Г. Странски” ЕАД-Плевен, срещу Главния 

вход за разполагане до 2 апарата за топли и студени напитки;  

            1.5. Терен с площ от 465 кв. м., намиращ се ж.к. Дружба срещу блок № 313, 

предназначен за паркинг и поставяне на павилион. 
 

Срок за ползване на имотите – 2 /две/ години 

2. Начална месечна наемна цена с ДДС: 

2.1. За терен по т. 1.1 с площ от 1,5 кв. м. –  486.00 лв.;  

2.2. За терен по т. 1.2 с площ от 1,5 кв. м. –  432.00 лв.;  

2.3. За терен по т. 1.3 с площ от 1,5 кв. м. –  528.00 лв.;    

2.4. За терен по т. 1.4 с площ от 1,5 кв. м. –  528.00 лв.;    

2.5. За терен по т. 1.5 с площ от 465 кв. м. – 840.00 лв.. 
3. Кандидатите следва да са български физически или юридически лица.  

4. Определям цена на документацията за конкурса в размер на 30 лв. с ДДС, вносими в 

касата на дружеството или с платежно нареждане. Комплекти от конкурсната документация се 

получават от Деловодството на дружеството след надлежно отбелязване в дневник. 

5. Определям:  

- краен срок за закупуване на документацията за участие в конкурса - до 16:00 часа на 

19.03.2020 г..   

- краен срок за подаване на предложения за участие в конкурса - до 16:00 часа на 

25.03.2020 г. , в деловодството на дружеството.  

- дата за провеждане на конкурса – в 11:00 ч. на 26.03.2020 г. .  

         6. Време и начин за оглед на обектите: в работно време, след подадена писмена молба в 

деловодството на болницата , заедно със служител на лечебното заведение, до 25.03.2020 г.  

Вид на конкурса – с тайно наддаване и разглеждане на постъпилите оферти на закрито 

заседание. 

Допълнителна информация на тел.: 064/886 279 – Юрисконсулт Анна Ковачева  

 

 

                                       Изпълнителен директор: доц. д-р Цветан Луканов, дм  

                                                                 
 


