
УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФППНА 
ВОПИНЧА ЗА АКТИВНО ПЕЧЕННЕ 

"ПРОФ. П-Р СТОЯН КПРКОВПЧ" АП 
гр. Стара Загора intertek 

бООО гр. Стара Загора, оуп. "Ген. Стопетов" Ns 2.иентрапа: ОЧ2/698 2Ю.Факс: 042/601125 

РЕШЕНИЕ 

№400/12.06.2015год. 
I 

Днес, 12.06.2015год., в град Стара Загора, долуподписаният доц.д-р Йовчо 
Йовчев,дм в качеството ми на изпълнителен директор на УНИВЕРСИТЕТСКА 
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ. Д-Р СТ. 
КИРКОВИЧ АД, вписано в търговския регистър при АВ с ЕИК: 123535874, със 
седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. Ген. Столетов № 2, във връзка с 
открита с Решение № 399/12.06.2015г. на Изпълнителния директор на „УМБАЛ -
проф.д-р Ст.Киркович" АД. процедура за възлагане на обществена поръчка съгласно 
разпоредбите на ЗОП, в изпълнение на Решение № 19/12.06.2015г. на СД на УМБАЛ 
„Проф. Д-р Ст. Киркович" АД, взето във връзка с Решение по т.11 и т. 12 от Протокол 
на Общо събрание на акционерите, 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 3 500 000 лева" и поради несъответствие с чл.5, ал.4 във връзка с 
чл.7, т.З от ЗОП и § 1, т.21 от ДР на ЗОП. 

Н А Р Е Ж Д А М : 

На основание чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП прекратявам възлагане на открита 
процедура 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 3 500 
000 лева", открита със Решение № 399/12.06.2015г. на Изпълнителния директор на 
„УМБАЛ - проф.д-р Ст.Киркович" АД, поради несъответствие с чл.5, ал.4 във връзка с 
чл.7, т.З от ЗОП и § 1, т.21 от ДР на ЗОП - предвиденият срок на договора по позиция 
№ 1 е по - голям от максимално допустимия. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

/доц.д-р Йовчо1 
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