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З А П О В Е Д 
 

   № 32/28.01.2019 год. 

 

 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/  

 

     Н А Р Е Ж Д А М : 

 

Да се проведе публичен търг за отдаване под наем, за срок от три години, на 3 (три) 

кв.м. площ, за монтиране (поставяне) на 3 (три) броя самопродаващи машини за топли 

напитки, разположени в п.и. с идентификатори: 73198.501.257.1, 73198.501.257.7 и 

73198.501.257.11 по КККР на град Троян, както следва: 1 кв.м. площ в ПО – 1-ви блок; 1 кв.м. 

площ в ПО – 2 –ри блок; 1 кв.м. площ в 3-то ФО, находящи се в „СБАЛББ-Троян― ЕООД, град 

Троян, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 125,00 (сто двадесет и пет) лв. и 

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

1. Началната тръжна месечна наемна цена е определена от независим оценител, 

съгласно изискването на чл.14, ал.2 от ПРУПДТДДУК. 

2. До участие в търга се допускат всички физически и юридически лица, 

регистрирани по Търговския закон,  разполагащи с оборудване /вендинг автомати/ за 

предоставяне на топли напитки и отговарящи на изискванията на одобрената тръжна   

документация. 

- 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; 7. Декларация за влаганите 

продукти и вида на предлаганите напитки; 8. Документ за собственост/наем/вещно право 

върху вендинг машините, които ще се ползват; 9. Декларация за спазване изискванията на 

Директива 2006/95/ЕО; 10. Декларация за наличие на фискално устройство, вградено във 

вендинг-автомата /ФУВАС/. 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. 

3. Всеки кандидат е длъжен да декларира, че влаганите в автомата за топли напитки 

вещества и продукти ще отговарят на изискванията на Закона за храните и имат хранителна 

стойност не по-ниска от тази, произтичаща от утвърдения им състав и са безопасни за 

човешкото здраве.  

3.1. Всеки кандидат е длъжен да представи документ, удостоверяващ наличието на 

собствена и/или наета кафе-автомат (вендинг – автомат) за топли напитки за целия срок на 

договора за отдаване под наем на недвижимия имот или документ удостоверяващ правото на 

собственост и/или договор за наем. 

4. Други тръжни условия. Технически спецификации: 

4.1. Кандидатът, определен за наемател е длъжен, в срок до 5 работни дни от 

подписване на договора, да монтира и осигури за експлоатация в наетата площ вендинг-

автомата за топли напитки, съобразен с изискванията на Директива 2006/95/ЕО, т.е. с 

поставена СЕ маркировка, доказваща съответствието му с хармонизираните европейски 

стандарти и изискванията за безопасност при експлоатация; 

4.2. Автоматите за топли напитки да предлагат избор на напитки с еспресо и 

инстантно кафе, чай,  мляко с какао, капучино и други; 

4.3. Автоматите за топли напитки да е снабдени  с монетник, който да връща ресто и 

да работи с монети, с номинал от 5, 10, 20, 50 ст., 1 и 2 лева; 

4.4. Използваният вендинг-автомата трябва да е технически обезопасен, като 

Електрическото захранване на същия да е 220 V-50 Hz; 

4.5. Оборотите от всички продажби следва да се регистрират и отчитат с фискално 

устройство, вградено във вендинг-автомата /ФУВАС/, съгласно чл.3, ал.8 от Наредба № Н-18 

от 13 декември 2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез 

фискални устройства на МФ/обн.ДВ.бр.106 от 27 декември 2006 г./; 

4.6.  Кандидатът, определен за наемател е длъжен, при възникване на авария във 

вендинг-автомата, да я отстрани за срок до 2 часа, а при необходимост да подмени вендинг-

автомата като монтира друг, предлагащ същите асортименти, също снабден с СЕ маркировка, 

и покриващ всички изисквания на наемодателя; 

4.7. Кандидатът, определен за наемател е длъжен да зарежда автомата в срок до 2/два 

часа/, след направена заявка, в случай че е налице липса на някои от предлаганите артикули. 

4.8. Кандидатът, определен за наемател е длъжен да освободи обекта /след изтичане 

на срока на договора за наем или прекратяването му/ и да го предаде на наемодателя в 

същото състояние, в което е бил приет.За приемането и предаването на обекта в началото и в 

края на договора за наем се съставя двустранен протокол, в който се описва състоянието му. 

Тръжната документация може да се закупува в отдел ―Счетоводство‖ на СБАЛББ- 

Троян срещу 20,00 (двадесет) лв. с ДДС в брой, в срок до 16,00 часа на 15.02.2019 год., 

включително.   

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

време на администрация до 16,00 часа на 15.02.2019 год., след предварителна заявка и 

закупена тръжна документация. 

Депозитната вноска за участие в търга, е в размер на 60 (шестдесет) лева, която се 

внася в касата на СБАЛББ-Троян, в срок до 16,00 часа на 15.02.2019 год., включително.     

 Предложенията за участие в търга да се подават в отдел ―Счетоводство‖ на СБАЛББ- 

Троян, в срок до 16,00 часа на 15.02.2019 год., включително.     

      Търгът да се проведе на 18.02.2019 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 05.03.2019 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 04.03.2019 год., включително. 

Посочените по-горе цени са с включен ДДС. 

Утвърждавам тръжната документация. 

За подготовка и реализация на процедурата 

 

ОПРЕДЕЛЯМ 

комисия в състав: 

 

Председател: Павлин ПЕТКОВ-адвокат от ЛАК 

Членове: Бонка ПЕТРОВА – Н-к отдел АСФБ на СБАЛББ 

    Розита СПАСОВСКА– счетоводител в СБАЛББ 

 

 Резервни членове: Дилянка ЧЕРВЕНКОВА-Гл. Мед сестра СБАЛББ 

            Михаил АНДРЕЕВ-Ел.монтьор, поддръжка на сгради 

 

 

За резултата от проведения търг комисията да състави протокол, който да ми бъде 

предоставен за утвърждаване веднага след приключване на нейната работа. 

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на членовете на комисията за сведение и 

изпълнение, да бъде обявена на подходящо място в сградата на „СБАЛББ-Троян― ЕООД, 

град Троян, публикувани в един ежедневника и на интернет страницата на „СБАЛББ-Троян― 

ЕООД, град Троян, както и на електронната страница на Министерството на икономиката. 

 

 

 

____________/П/________________ 

Д-р Цветомила ДУДЕВСКА, д.м. 

Управител на СБАЛББ-Троян 

 
Забележка: подписа е заличен на основание чл.2, ал.1 от ЗЗЛД 

 


