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 На основание чл.14, ал.1 и чл.15 от Правилник за реда за упражняване правата 

на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала 

/ПРУПДТДДУК/, „СБАЛББ-Троян” ЕООД, град Троян  

 

     О Б Я В Я В А : 

 

публичен търг за отдаване под наем, за срок от три години, на медицински 

кабинет с площ 16,38 кв.м., находящ се в административна сграда на „СБАЛББ-

Троян“ ЕООД, град Троян, с кад. № 73198.50.257.5 по КККР на град Троян, при 

начална тръжна месечна наемна цена, в размер на 50,12 (петдесет и 12 ст.) лв.  и 

стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна наемна цена. 

Организаторът на търга, „СБАЛББ-Троян” ЕООД, град Троян поставя условие 

към участниците – обекта на търга, да се ползва само за предоставяне на 

извънболнична помощ. 

Тръжната документация може да се закупува в отдел “Счетоводство” на 

„СБАЛББ-Троян“ ЕООД, град Троян срещу 20,00 (двадесет) лв. в брой, в срок до 

16,00 часа на 18.02.2020 год., включително.   

 Оглед на терена може да се извършва всеки присъствен ден в рамките на 

работното време на болничната администрация до 16,00 часа на 18.02.2020 год., след 

предварителна заявка и закупена тръжна документация. 

 Депозитната вноска за участие в търга, в размер на 25,00 (двадесет и пет) лв., 

да се внася в касата на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД, град Троян, в срок до 16,00 часа на 

18.02.2020 год., включително. 

 Търгът да се проведе по реда на Правилника за реда за упражняване правата 

на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и на 

утвърдената тръжна документация. 

 Условия на търга:  

Изисквания към участниците: 

- предложения за участие в търга се подават от физически и юридически 

лица; 

- до участие в търга се допускат кандидати, подали предложение, съгласно 

изискванията и условията на утвърдената тръжна документация - приложение № 1 

към настоящото решение; 

- до участие в търга не се допускат лица, които са свързани лица по смисъла 

на § 1, т.15 от ДР на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество с дружеството — организатор на търга, 

„СБАЛББ-Троян” ЕООД, град Троян, или със служители на ръководна длъжност в 

това дружество; 



- до участие в търга не се допускат лица, които са в конфликт на интереси, по 

смисъл на чл.52 и 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество. 

Списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите: 

 

1. Заявка – предложение за участие в търга; 2. Документ за закупена тръжна  

документация; 3. Документ за внесен депозит; 4. Декларация за запознаване с 

тръжната документация, извършен оглед и запознаване с обекта; 5. Пълномощно, в 

случай на представителство; 6. Декларация за липса на свързаност; Описаните 

документите се изготвят в съответствие с образците от тръжната документация. 

Решението за откриване на търга и тръжната документация се публикуват на 

сайта на „СБАЛББ-Троян” ЕООД, град Троян - www.sbalbb-troyan.com, „Профил на 

купувача”, от където същите могат да бъдат изтеглени и разпечатани. 

     Предложенията за участие в търга да се подават в отдел “Счетоводство” на 

„СБАЛББ-Троян“ ЕООД, град Троян, в срок до 16,00 часа на 18.02.2020 год., 

включително.     

      Търгът да се проведе на 19.02.2020 год. от 10,00 часа в сградата на „СБАЛББ-

Троян“ ЕООД, град Троян, конферентаната зала на болницата. 

При неявяване на кандидати да се проведе повторен търг на 06.03.2020 год., 

при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация да се 

извършва до 16,00 часа, внасянето на депозита и огледа на терена до 16,00 часа, и 

подаването на предложенията до 16,00 часа на 05.03.2020 год., включително. 

Достигнатата месечна наемна цена се заплаща по банков път или в касата на 

„СБАЛББ-Троян“ ЕООД, град Троян. 

 

 

 

 

 

_____________/П/_______________ 

Д-р Цветомила ДУДЕВСКА, д.м. 

Управител на СБАЛББ-Троян 

 

 
 


