
УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФППНА А 
вопипил ЗА АКТИВНО ПЕЧЕНПЕ (««J 

"ПРОФ. П-Р СТОЯН КПРКОВНЧ" АП Х™^™ 
ГР. Стара Загора Intertek 

бООО гр. Стара Загора. 8уп. "Ген. Стопетов" И? 2.иентрапа: 042/698 210,Факс: 0U2/601125 

д о 
СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ 

zop@bta.bg, pr@bnt.bg , office@bulgariaonair.bg , pr@tv7.bg , vpetkova@trud.bg, 
monitor@.rnonitor.bg, adv@segabg.com 

ОТНОСНО: Открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка на 
основание чл.7, т.З от ЗОП, чл. 14, ал. 2, т. 2 и, чл. 16, ал. 4 и 8 от ЗОП, с предмет: 
"Избор на банкова финансова институция за предоставяне на кредит за покриване 
па просрочени задължения на дружеството в размер до 6 500 000 лева и кредит за 
финансиране на инвестиции в размер до 3 500 000 лева". 

НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ ИМА ИНФОРМАТИВЕН 
ХАРАКТЕР И НЯМА ЗА ЦЕЛ НЕГОВОТО ПУБЛИКУВАНЕ ИЛИ 

ОПОВЕСТЯВАНЕ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

На основание чл. 27, ал. 2 от ЗОП Ви изпращаме настоящото 
съобщение относно открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка на основание чл.7, т.З от ЗОП, чл. 14, ал. 2, т. 2 и чл. 16, ал. 4 
и 8 от ЗОП, 

Ви уведомяваме за следното: 4 • 
1. "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

ПРОФ: Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД, гр.Стара Загора публикува открита 
процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка на основание чл.7, т.З от 
ЗОП, чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 16, ал, 4 и 8 от ЗОП, с предмет "Избор на банкова 
финансова институция за предоставяне на кредит за покриване на 
просрочени задължения на дружеството в размер до 6 500 000 лева и кредит 
за финансиране на инвестиции в размер до J 500 000 лева", 

2. Дата на публикуване в AOII - 23.06.2015г. с № 672948 
3. Информация за обществената поръчка може да намерите на интернет адрес 

htpp://www.mbal-kirkovich.org/ на Възложителя в Профил на купувача 

Лице за контакт: Ваня Бонева 

Изпълнителен Директор: 
/Доц. 
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