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О Б Я В А 
 
      МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен  на 

основание чл. 29 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните 
предприятия и Решение на Съвета на директорите на дружеството, обективирано  
в Протокол № 4/24.01.2023 г. и Решение № РД-08-66/01.02.2023 г. на 
Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. 
Сливен 

 
 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ 
 
           
   за продажба на  Лек автомобил Renault Master - СН2425СA – линейка, 

собственост на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, при 
следните условия: 
 
I. Основание, на което се издава заповедта - Търга се провежда по реда  
условията на Приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 от Правилника за прилагане на 
Закона за публичните предприятия. 

 
 
II. Точно описание на дълготрайните материални активи: 

 
1. Характеристики и индивидуални параметри на продавания лек 

автомобил 
 

Лек автомобил Renault Master - СН2425СA – линейка 
 
•  рама № VFUDEED521280985 
•  двигател № 99455592 
•  година на производство -2000г 
•  мощност - 60KW 
•  цвят - бял/червен 
•  изминати километри - 723 379км    
 
 
      2. Начална тръжна цена: 2 100 лв. /две хиляди и сто лева/, без включен 
ДДС. 
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           Началната тръжна  цена не може да бъде по-ниска от цената,  определена 
от независим оценител. Оценката на независимия оценител е неразделна част от 
досието на търга. 
 
     3.  Стъпка за наддаване:  2 % от първоначалната тръжна цена – 42.00 лв. 
/четиридесет и два лева/ 
 
    4. Размер на депозита за участие: 20 % от първоначалната тръжна – 420,00 
лв. /четиристотин и двадесет лева/. 
 

  Депозитът се внася в касата на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД 
гр. Сливен  или по банков път по сметка: BG40UNCR70001524343874, Банков 
код: UNCRBGSF, банка "Уникредит Булбанк" АД - гр.Сливен. 

  
 Внасянето на точния размер на депозит е задължително условие за 

участието в търга. 
 

          5. Начин на плащане: Участникът спечелил търга заплаща на МБАЛ „Д-р 
Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен  предложената сума по банков път по 
сметка:BG40UNCR70001524343874, Банков код: UNCRBGSF, банка "Уникредит 
Булбанк" АД - гр.Сливен, в срок от 2 /два/ работни дни от издаване на фактура. 
 
         6. Вид на процедурата - търг с тайно наддаване, вид на заседанието - 
закрито. 

 
III. Дата, място и час на провеждане на търга:  на 24.02.2023 г. /петък/, от 
10.00 часа в заседателната зала  в сградата на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-
Сливен” АД гр. Сливен 8800, бул. „Христо Ботев” №1.     

          
Повторно провеждане на търга ще се състои на 14.03.2023 г./вторник/ в 

10.00 часа в заседателната зала  в сградата на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-
Сливен” АД гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” №1. 

 
 

IV. Време и условия за извършване на оглед на автомобила - всеки работен 
ден от датата на публикуване на обявление за търга -  до 23.02.2023 г., в периода 
от 10,00 до 15,00 часа, може да бъде извършен оглед на продавания лек 
автомобил. Лице за контакти във връзка с огледа – инж. Панайот Панайотов – 
Ръководител „Автотранспорт“, тел 044 611 803. Огледите се извършват при 
спазване на изискванията за сигурност и пропускателен режим на лечебното 
заведение. Извършването на оглед е задължително условие за участието в търга. 

 
 

V. Краен срок за подаване на заявленията за участие – до 16.00 часа на 
23.02.2023 г. в деловодството на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. 
Сливен – гр. Сливен 8800, бул. „Христо Ботев” № 1. 
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VI. Тръжната документация с приложенията към нея е публикувана на сайта 
на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен: http://mbal.sliven.net/ и 
всеки кандидат /заинтересовано лице има неограничен достъп до нея. 
В случай, че участник /заинтересовано лице желае тръжната документация да му  
бъде предоставена на хартиен носител, следва да заплати цената и в размер на 20 
лв. /двадесет лева/ без включен ДДС. Плащането може да се извърши в касата  
на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен или по банков път по 
сметка: BG92FINV915010BGN0AX39, Банков код: FINVBGSF, „Първа 
инвестиционна банка” АД-клон Сливен. 
Тръжната документация може да се получи всеки работен ден от датата на 
публикуване на обявление за търга, в периода от 08,00 часа до 16,00 часа в 
деловодството на  МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен  гр. 
Сливен 8800, бул. „Христо Ботев” № 1, срещу представяне на документ за 
платена цена на документацията.  
Краен срок за закупуване на тръжна документация – до 16.00 часа на 
21.02.2023 г. 

 
 
 
За допълнителна информация: тел.: (044) 611778 


