
Приложение № 11 

О Б Я В А 
 
 МОБАЛ „Д-р. Стефан Черкезов“ АД с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Ниш” 
№ 1, на основание чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост и 
Заповед №376/23.12.2022 г. на Директора на МОБАЛ „Д-р. Стефан Черкезов“ АД, 
обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот 
„Отдаване под наем за временно и възмездно ползване  на площ от 2,9 кв. м.,  в 
централно фоайе–централен вход на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД, за 
поставяне на терминално устройство (банкомат), за срок от 2 (две) години“, 
находящо се в гр. Велико Търново, ул. „Ниш“ № 1, база 1.Началната тръжна 
наемна цена е 109 лв. без ДДС (сто и девет лева без ДДС). 
 Срок на наемното отношение е 2 /две/ години от датата на подписване на 
приемо-предавателния протокол за предаване на обекта. 
 Преди подписването на договора за наем, кандидатът, спечелил търга внася 
по посочената по-долу банкова сметка на МОБАЛ „Д-р. Стефан Черкезов“ АД, 
гаранция в размер на два месечни наема, която се задържа от наемодателя като 
обезпечение за изпълнение на задълженията по договора от страна на наемателя. 
Внесената гаранция се възстановява на наемателя в едномесечен срок след 
прекратяване на договора, при условията, посочени в него. 
 Наемът се заплаща от първо до десето число на текущия месец в касата на 
МОБАЛ „д-р. Стефан Черкезов“ или по банков път по сметка на МОБАЛ „д-р. 
Стефан Черкезов“ 

Банка: Първа Инвестиционна Банка АД 
IBAN: BG57FINV91501016048686 
BIC: FINVBGSF 
 

 Минималните изисквания към кандидатите са подробно описани в 
документацията.  
 Депозит за участие – 100 (сто лева) лв., платими в касата на МОБАЛ „Д-р 
Стефан Черкезов“АД или по банков път по посочената по-горе сметка. 
 Депозитът за участие на кандидат не спечелил търга се връща в 3-дневен срок 
от провеждането на търга. 
 Оглед се извършва от датата на публикацията на обявата до 14.02.2023 г. вкл. 
всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа, в присъствието на представител на МОБАЛ 
„д-р. Стефан Черкезов“ АД. 
 Търгът ще се проведе на 16.02.2023г. от 13,30 часа в малък салон находящ се 
на ет. 2 в сградата на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, в гр. Велико Търново, 
ул. „Ниш” № 1 от комисия, назначена със Заповед на директора на МОБАЛ „Д-р 
Стефан Черкезов“ АД.  
 Заявления за участие се подават в сградата на МОБАЛ „Д-р. Стефан 
Черкезов“, в гр. Велико Търново, ул. „Ниш” № 1, в Деловодството всеки работен 



ден от 10.00 до 16.00 часа от датата на първата публикация на обявата до 14.02.2023г. 
вкл. или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика се 
посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен 
адрес. 
 На разглеждане подлежат само заявления, които са депозирани в 
деловодството на МОБАЛ „д-р. Стефан Черкезов“, в гр. Велико Търново, ул. 
„Ниш” № 1 най-късно до 16.00 часа на 14.02.2023г. или изпратени по пощата с 
пощенско клеймо до 14.02.2023г. 
 
 Лица за контакт: 
 

1. Доброслава Керекова – юрист на МОБАЛ АД, тел: 0888972449, електронна 
поща: mobal_sch@yahoo.com 

 


