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О Б Я В Л Е Н И Е 
 

На основание чл. 5, във връзка с чл. 1 от Наредба № 7/ 1997г. за продажба на движими вещи – 

частна  държавна  собственост (ДВ, бр. 109/97 г.) и  № РД-01-334/ 25.07.2022 г на Директора,  

 

 

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ 

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ 

 
За продажба на 2 броя употребявани леки автомобили при следните условия: 

 

1.Начална тръжна цена: 

ТРЪЖЕН № МПС ВИД ДВИГАТЕЛ 
НАЧАЛНА 

ТРЪЖНА ЦЕНА 

1 Фолксваген БОРА  с ДК № СА4161НН бензин, 1781 см³ 
1150,00 лв. 

 (хиляда сто и 
петдесет лева) 

2 ВАЗ 2107 “Лада” с ДК № С8096НХ бензин, 1451 см³ 
600,00 лв. 

(шестстотин лева) 

 
Участниците не могат да предлагат цена, по-ниска от определената начална тръжна цена. 

2. Оглед  на  обявените  за  продажба  МПС:  всеки работен ден от 10:00 часа  до  13:00 часа,  от 

12.08.2022 г. до 19.08.2022 г. включително, в двора на РЗИ – Софийска област в гр. София, бул. “Акад. Иван 

Гешов” № 15. Справки и заявки за оглед на тел.: 0884 647 302, всеки работен ден от 14:00 ч. до 16:00  часа. 

3. Приемане на оферти: в работните дни от 12.08.2022 г. до 19.08.2022 г. включително, от 10:00 

до 13:00 часа, в кабинет № 41 – Център за административно обслужване на РЗИ – Софийска област, адрес: 

гр. София, бул.„Акад. Иван Гешов” № 15, етаж 3.  

4. Депозит за участие в търга: в размер на 10 на сто от началната тръжна цена, както следва: 

- за Фолксваген Бора с ДК № СА4161НН – депозит, в размер на 115,00 лв (сто и петнадесет лв.) 

- за ВАЗ 2107 „Лада“ с ДК № С8096НХ – депозит, в размер на 60,00 лв (шестдесет лв.) 

5. Начин на плащане на депозита: в брой, в касата на РЗИ – Софийска област (кабинет 45), в 

срока за подаване на оферти. 

6. Дата на провеждане на търга: 19.08.2022 г. от 14:00 часа в РЗИ – Софийска област, с адрес: 

гр. София, бул. “Акад. Иван Гешов” № 15, етаж 3. 

7. Обявяване резултатите от търга: 16:00 часа на 19.08.2022 г. на таблото на РЗИ – Софийска 

област в гр. София, бул. “Акад. Иван Гешов” № 15, етаж 3.  
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