
 
 

О  Б  Я  В А 

 

  МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ   

„СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” ЕООД, гр. Дупница, ул. Свети Георги № 2, ОБЯВЯВА: 

 

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПЛОЩИ ОТ ФОАЙЕ НА 

ЧАСТИ ОТ ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЧАСТНО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  

 

1.1/ Част от недвижим имот с площ от 1.00 кв.м, за поставяне на “кафе-автомат”, 

находящ се на партера на ХИРУРГИЧЕН БЛОК на МБАЛ Св. Иван Рилски ЕООД 

гр.Дупница - сграда с идентификатор 68789.16.468.15 град Дупница, община Дупница, 

област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 

Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 г. на изпълнителния директор на Агенция по 

геодезия, картография и кадастър по кадастралната карта на гр. Дупница, с адрес: гр. 

Дупница, ул. “Св. Георги” № 2. Сградата е разположена в поземлен имот с 

идентификатор 68789.16.468, предназначение: здравно заведение, застроена площ: 1355 

кв. м., брой етажи 3 - Акт за частна общинска собственост № 621/25.07.2001 г. 

1.2/ Част от недвижим имот с площ от 1.00 кв.м, за поставяне на “кафе-автомат”, 

находящ се на партера на ТЕРАПЕВТИЧЕН БЛОК на МБАЛ Св. Иван Рилски ЕООД 

гр.Дупница - сграда с идентификатор 68789.608.426.1 град Дупница, община Дупница, 

област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 

Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 г. на изпълнителния директор на Агенция по 

геодезия, картография и кадастър по кадастралната карта на гр. Дупница, с адрес: гр. 

Дупница, ул. “Отец Паисий” №2. Сградата е разположена в поземлен имот с 

идентификатор 68789.608.426, предназначение: здравно заведение, застроена площ: 980 

кв. м., брой етажи 4 - Акт за частна общинска собственост № 533/10.10.2000 г. 

1.3/Част от недвижим имот с площ от 1.00 кв.м, за поставяне на “кафе-автомат”, 

находящ се до сградата на ТЕЛК на МБАЛ Св. Иван Рилски ЕООД гр. Дупница - сграда 

с идентификатор 68789.16.468.9 град Дупница, община Дупница, област Кюстендил, по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от 

30.07.2004 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и 

кадастър по кадастралната карта на гр. Дупница, с адрес: гр. Дупница, ул. “Св. Георги” 

№ 2. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68789.16.468, 

предназначение: административна, делова сграда, застроена площ: 101 кв. м., брой 

етажи 2 - Акт за частна общинска собственост № 621/25.07.2001 г. 

1.4/Част от недвижим имот с площ от 1.00 кв.м, за поставяне на “автомат за 

напитки и закуски”, находящ се на партера на ХИРУРГИЧЕН БЛОК на МБАЛ Св. Иван 

Рилски ЕООД гр. Дупница - сграда с идентификатор 68789.16.468.15 град Дупница, 

община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, 

одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 г. на изпълнителния директор на 

Агенция по геодезия, картография и кадастър по кадастралната карта на гр. Дупница, с 

адрес: гр. Дупница, ул. “Св. Георги” № 2. Сградата е разположена в поземлен имот с 

идентификатор 68789.16.468, предназначение: здравно заведение, застроена площ: 1355 

кв. м., брой етажи 3 - Акт за частна общинска собственост № 621/25.07.2001 г. 



1.5/Част от недвижим имот с площ от 1.00 кв.м, за поставяне на “автомат за 

напитки и закуски”, находящ се на партера на ТЕРАПЕВТИЧЕН БЛОК на МБАЛ Св. 

Иван Рилски ЕООД гр. Дупница – сграда с идентификатор 68789.608.426.1 град 

Дупница, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед №300-5-56 от 30.07.2004 г. на изпълнителния директор 

на Агенция по геодезия, картография и кадастър по кадастралната карта на гр. 

Дупница, с адрес: гр. Дупница, ул.“Отец Паисий” №2. Сградата е разположена в 

поземлен имот с идентификатор 68789.608.426, предназначение : здравно заведение, 

застроена площ: 980 кв. м, брой етажи 4 – Акт за частна общинска собственост № 

533/10.10.2000 г. 
Съдържание на документите: 

 7.1. Заявление за участие по утвърден образец; 

7.2 декларация за оглед на обекта и запознаване с тръжните правила; 
7.3. документ за внесен депозит /оригинал/; 

7.4. Документ за закупена тръжна документация в размер на 15 /петнадесет/ лева – 

оригинал или копие заверено от кандидата; 
7.4. актуално състояния; 

7.5. нотариално заверено пълномощно в оригинал или нотариално заверен препис, 

когато участникът се представлява от пълномощник; 
   7.6. удостоверение от Община Дупница за наличие или отсъствие на задължения за 

местни данъци, такси и други общински приходи; 

  7.7. Документ за внедрена система за управление безопасността на храните ISO 

22000:2005. 

7.8.Проект на договора подписан от кандидата на всяка страница. 

В определения срок за подаване на предложенията за участие в търга с тайно наддаване 

всеки участник представя документите, изброени в тръжната документация в запечатан 

плик, в който се съдържа и ценовото предложение, запечатано в отделен плик. Върху плика 

със всички документи и ценовото предложение се отбелязват името на кандидата и 

цялостното наименование на обекта на търга.  

В ценовото предложение се вписва наименованието на обекта  на  търга, предлаганата  
наемна  цена  за   1   кв.м.   площ (цифром  и  словом),  името  на  участника  или  името  

на  упълномощеното лице. В плика се прилага и оригинала или нотариално заверено 

копие на документа, удостоверяващ представителната власт или пълномощното на 
представителя. Всяка  страница  на  ценовото предложение се подписва  и  подпечатва 

от кандидата. 

Закупуване на тръжна документация: до 14.12.2016г.. до 16:00 часа 
Подаване на оферти: до 15.12.2016г. до 16:00 часа 

Провеждане на търга – на 16.12.2016г. от 09:30 часа 

Допълнителна информация се съдържа в тръжната документация. 

Телефон за връзка : 0893 700 668 - Ръководител стопански сектор 

  

 

 

Росен Тимчев 

Управтиел 


