
 

 

 На основание чл.19, ал.1 и чл.16, ал.2 от Закона за Държавната Собственост и 

чл.43 във вр. с чл.13, ал.2 от Правилника за Прилагане на Закона за Държавната 

Собственост и Заповед № 33/07.02.2017 год. на Управителя на 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 обща площ от 16,38 кв.м., находящ се в административна сграда с кад. № 

73198.50.257.5 на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД, 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. 

Тръжната документация може да се закупува в отдел “АСФБ” на „СБАЛББ-

Троян“ ЕООД, град Троян срещу 20,00 (двадесет) лв. в брой, в срок до 16,00 часа на 

14.03.2017 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 14.03.2017 год., след 

предварителна заявка и закупена тръжна документация. 

 Депозитната вноска за участие в търга, в размер на 50,12 (петдесет и 12 ст.) лв., 

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

14.03.2017 год., включително.     

 Предложенията за участие в търга да се подават в отдел “АСФБ” на „СБАЛББ-

Троян“ ЕООД, град Троян, в срок до 16,00 часа на 14.03.2017 год., включително.     

      Търгът да се проведе на 15.03.2017 год. от 10,30 часа в сградата на „СБАЛББ-

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

При неявяване на кандидати да се проведе повторен търг на 30.03.2017 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 29.03.2017 год., включително. 

 

 

 

 

Д-р Цветомила ДУДЕВСКА, д.м. 

Управител на СБАЛББ-Троян ЕООД 

 

“Специализирана болница за активно лечение  
на белодробни болести – Троян”ЕООД 

5600 гр.Троян , ул.”Васил Левски” №253 
Управител тел./факс 0670/6 49 85 

Централа тел. 0670/6 27 01(2)    Гл. счетоводител 0670/64973 
pulmohosptrojan@yahoo.com      www.sbalbb-troyan.com 

 

 


