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О Б Я В А 

  МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД - гр. Кърджали на основание чл.1 и чл.2 от „Правилата за провеждане 

на търг и конкурс и за сключване на договори и продажба и наем с работници и служители“ по Приложение №1 

към чл.29, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, и въз основа на Протокол № 20 

от 19.09.2022г. на Съвета на директорите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“АД - гр. Кърджали, Доклад №13 от 

28.09.2022г. на независим оценител и Решение №698 от 24.10.2022г. на Изпълнителния директор, обявява търг с 

тайно наддаване при открито заседание за отдаване под наем на недвижим имот „Търговски площи”, с площ 3 

кв. м., подходящи за поставяне на кафе-машини (вендинг машини за кафе и топли напитки), находящи се в гр. 

Кърджали, бул. „Беломорски” №53, а именно: 

Позиция 1. 1брой кафе-машина, местонахождение -  гр. Кърджали, бул. „Беломорски" № 53, МБАЛ „Д-р Атанас 

Дафовски“ АД, партерен етаж - централно фоайе, площ 3 кв.м.; 

Позиция 2. 1брой кафе-машина, местонахождение -  гр. Кърджали, бул. „Беломорски" № 53, МБАЛ „Д-р Атанас 

Дафовски“ АД, фоайе на Мултипрофилно спешно отделение, площ 3 кв.м.; 

Позиция 3. 1брой кафе-машина, местонахождение -  гр. Кърджали, бул. „Беломорски" № 53, МБАЛ „Д-р Атанас 

Дафовски“ АД, централен вход фоайе на II - ри етаж, площ 3 кв.м.; 

Позиция 4. 1брой кафе-машина, местонахождение -  гр. Кърджали, бул. „Беломорски" № 53, МБАЛ „Д-р Атанас 

Дафовски“ АД, централен вход фоайе на VII - ми етаж, площ 3 кв.м.; 

Позиция 5. 1брой кафе-машина, местонахождение -  гр. Кърджали, бул. „Беломорски" № 53, МБАЛ „Д-р Атанас 

Дафовски“ АД, централен вход фоайе на IX - ти етаж, площ 3 кв.м.; 

Позиция 6. 1брой кафе-машина, местонахождение -  гр. Кърджали, бул. „Беломорски" № 53, МБАЛ „Д-р Атанас 

Дафовски“ АД, входа на ТЕЛК, площ 3 кв.м. 

Срок на наемното правоотношение - 3 /три/ години - 36 месеца. 

 Начална месечна наемна цена: 

За позиция 1 - 204,00 лв. с вкл. ДДС; 

За позиция 2 - 204,00 лв. с вкл. ДДС; 

За позиция 3 - 204,00 лв. с вкл. ДДС; 

За позиция 4 - 204,00 лв. с вкл. ДДС; 

За позиция 5 - 204,00 лв. с вкл. ДДС; 

За позиция 6 - 204,00 лв. с вкл. ДДС. 

 Предназначение на обектите - „Поставяне на кафе-машини (вендинг машини за кафе и топли напитки)”. 

 Тръжната документация може да бъде изтеглена от интернет страницата на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ 

АД - https://www.hospital-kj.com/, рубрика „Новини“ от датата на публикуване на обявата за търга, до 

изтичане срока за подаване на заявления за участие. 
 Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден в интервалите от 08.00 ч. до 16.30 ч. от 

25.10.2022г. до 15.11.2022г. в деловодството на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД - гр. Кърджали, бул. 

„Беломорски“ №53, ет.5. Краен срок за подаване на заявленията за участие: 16:30ч. на 15.11.2022г. 

Оглед на площите - се извършва след предварителна заявка от 10:00 до 16:00ч., всеки работен ден от 

25.10.2022г. до 15.11.2022г.,  лице за контакти - инж. Райчо Георгиев, тел. 0884 152 816. 

Търгът ще се проведе на 16.11.2022г. от 10.00ч. в Заседателната зала на V етаж на МБАЛ „Д-р Атанас 

Дафовски” АД - гр. Кърджали, бул. „Беломорски“ №53. 

 

При предложена еднаква най-висока цена от повече участници търгът продължава между тях с явно 

наддаване, като наддаването започва от предложената цена и със стъпка на наддаване от 20 /двадесет/ лв. 

При неподадени заявления за участие в указания срок ще се проведе повторно търг с тайно наддаване и 

открито заседание на 23.11.2022г. от 10.00ч. в Заседателната зала на V етаж на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД - 

гр. Кърджали. 
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