
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ- 
ЛУКОВИТ„ ЕООД 

 
 

О Б Я В Я В А 
 

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА 
НЕДВИЖИМ ИМОТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, 

ПРЕДОСТАВЕН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА “МБАЛ – ЛУКОВИТ“ ЕООД, ГР. ЛУКОВИТ 
 

За срок от 3 /три/ години за: 

Помещение за търговска цел с площ от 55 кв.м., находящо се на първи етаж в 
Поликлинична сграда на МБАЛ-Луковит ЕООД, гр. Луковит със седалище и адрес ул. 
„Княз Борис“I, №52., при следните граници: на изток – ул. „Хаджи Димитър”, на запад - 
двор на МБАЛ-Луковит, на север - съществуващо Кафе, на юг - сграда на 
Поликлиниката.  

 

            Конкурсни условия: 

 Начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 2,66 лв./кв.м. с ДДС, 
съгласно решение  на ОбС гр. Луковит № 16/29.12.2011 год., коригирана със 
съответния коефициент в зависимост от предназначението на обекта. 

 Участниците  в  конкурса следва да представят попълнени образците приложени 
към конкурсната документация (Образец № 1- Заявление за участие и Образец № 
2 – Ценово предложение). 

 
Депозитната вноска за участие в конкурса в размер на 100,00 лв., внесена до 

28,02,2023 г. включително, по посочената по-долу в обявата банкова сметка на 
болницата.  

Цена на конкурсната документация в размер на 30 лв. с ДДС, платими на касата 
на болницата, ще се закупува в счетоводството на болницата, в срок до 16:00 часа на  
28,02,2023 год. включително. 

            Банкова сметка:    
Банка: ЕКСПРЕСБАНК 
IBAN: BG 97 TTBB 9400 152 5979 457   
BIC код: TTBBBG22  
 
Оглед на обекта ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното 

време  до 14:00 часа на 28,02,2023 год., след предварителна заявка и закупена конкурсна 
документация. 

 
            Предложенията за участие в конкурса ще се подават в счетоводството на 
болницата, в срок до 16:00 часа на 28,02,2023 год., включително.  
 



Конкурсът ще се проведе на 01,03,2023 год. от 15:00 часа в сградата на МБАЛ-
Луковит. 

В конкурса могат да участват всички физически или юридически лица, с 
изключение на лицата дължащи изискуеми невнесени в срок местни данъци, такса за 
битови отпадъци или глоби по влезли в сила Наказателни постановления.         
 

Общите и специални условия, изисквания към участниците и списък на 
документите за участие в конкурса са посочени в Конкурсната документация. 

Всички, поети от спечелилия конкурса задължения се включват в договора за наем. 

Адрес на организатора: „МБАЛ - Луковит” ЕООД, гр. Луковит, ул. „Княз Борис 
I“ № 52, Телефон: 0894 792042 
 

 
 
                      

                                                                                
 


