
 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на здравеопазването 

Регионална здравна инспекция-Добрич 

  
 

9300 Добрич, ул. Св. св. Кирил и Методий № 57 

тел.+35958588 614, факс: +359 58600 692 

e-mail: rzi-dobrich@mh.government.bg 
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ПРОТОКОЛ  

РР-02-10/09.12.2022 г. 

 

Днес, 09.12.2022 г.,  от 14.30 часа се проведе заседание на комисия, определена със Заповед 

№ РД-01-318 от 29.11.2022 г.  на Директора на РЗИ-Добрич.   

 

Председател: 

инж. Снежана Маразова- директор на дирекция АПФСО при РЗИ-Добрич 

Членове: 

Десислава Марева- главен юрисконсулт, дирекция АПФСО, при РЗИ-Добрич 

Андрей Андреев-главен експерт, дирекция АПФСО, при РЗИ-Добрич 

 

Протоколът се води от Десислава Марева Кирова 

Задача на комисията е да проведе втори последователен търг с тайно наддаване за определяне 

на купувачи на движими вещи – частна държавна собственост, необходимостта от ползване 

на които е отпаднала за Регионална здравна инспекция- Добрич, както следва:  

ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ:  

№  Марка  Модел  Рег. №  Първоначална 

регистрация  

Пробег 

/км/  

Начална 

тръжна 

цена  

Размер 

депозит  

1.  ВАЗ   2107  ТХ 9487 СХ  2005 г.  69 430  1128,00  112,80  

2.  ВАЗ 2107 ТХ 3850 СХ  2003 г.  182 000  1128,00 112,80 

  

Определената начална тръжна цена е както следва:  

 Позиция №1 ТХ 9487 СХ 1128,00 (хиляда сто двадесет и осем ) лева.   

 Позиция №2 ТХ 3850 СХ 1128,00 (хиляда сто двадесет и осем ) лева.   

Председателят и членовете на комисията декларираха, че нито лично, нито чрез свързани, 

нито чрез подставени лица участват в провеждащата се процедура.  

Целта на комисията е да отвори офертите, да разгледа и оцени предложенията на 

участниците. Съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими 

вещи – частна държавна собственост, във връзка с т. XII от Заповед № РД-01-318/29.11.2022 

г.  на Директора на РЗИ-Добрич за спечелил търга се обявява кандидатът, предложил най-

висока цена.  

Комисията пристъпи към отваряне на урната и класиране на офертите в тръжен лист. Обяви 

броя на участниците в търга - 2 (двама) съгласно входящия регистър.  

При отваряне на офертите присъства един от кандидатите за участие в тръжната процедура-

г-н Иванов. 

Г-н Андреев отвори последователно пликовете със заявленията,  по реда на тяхното 

постъпване, обяви тръжния им номер, трите имена на кандидата, автомобила, за който 

участва и цената, която всеки един предлага и  извърши проверка за наличието на всички 

необходими документи съгласно тръжната документация и Заповед № РД-01-318/29.11.2022 

г.  на Директора на РЗИ-Добрич, както следва:  



 
 
 

 
 

1.  Г-н Иванов,  Позиция №1, Вх. № 26-01-46/08.12.2022 г.  Ценова оферта №1  от 

08.12.2022 г.  за автомобил с рег. ТХ 9487 СХ. Предлаганата от участника цена е 1330 (хиляда 

триста и тридесет) лева. Участникът е представил всички необходими документи. 

2. Г-н Иванов,  Позиция №2, Вх. № 26-01-47/08.12.2022 г.  Ценова оферта №2  от 

08.12.2022 г.  за автомобил с рег. ТХ 3850 СХ. Предлаганата от участника цена е 1230 (хиляда 

двеста и тридесет лева) лева. Участникът е представил всички необходими документи. 

3. Г-н Кирилов,  Позиция №1, Вх. № 26-01-48/08.12.2022 г.  Ценова оферта №3  

от 08.12.2022 г.  за автомобил с рег. ТХ 9487 СХ. Предлаганата от участника цена е 1301,50 

(хиляда триста  и един лев и петдесет стотинки) лева. Участникът е представил всички 

необходими документи. 

4. Г-н Кирилов,  Позиция №2, Вх. № 26-01-49/08.12.2022 г.  Ценова оферта №4  

от 08.12.2022 г.  за автомобил с рег. ТХ 3850 СХ. Предлаганата от участника цена е 1301,50 

(хиляда триста  и един лев и петдесет стотинки) лева. Участникът е представил всички 

необходими документи. 

 

Председателят и членовете на тръжната комисия след проведения втори последователен търг 

с тайно наддаване за определяне на купувачи на движими вещи – частна държавна 

собственост, на следните леки автомобили с отпаднала необходимост: 

1. ВАЗ 2107; рег. № ТХ9487СХ; Обем на двигателя - 1451; Мощност/Kw - 52; № на 

ХТА21070052043824; № на двигател 21038009700; Година на първа регистрация 2005 г.; 

Гориво - бензин; Цвят - бордо; Пробег – 69430 км.   

  

2. ВАЗ 2107; рег. № ТХ3850СХ; Обем на двигателя - 1451; Мощност/Kw - 52; № на 

ХТА21070041849684; № на двигател 21037502016; Година на първа регистрация 2003 г.; 

Гориво - бензин; Цвят - бордо; Пробег –182000 км.   

 

взеха единодушно   

  

РЕШЕНИЕ  

  

На основание чл. 10, ал. 2 от Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – 

частна държавна собственост, във връзка  т. XII от Заповед № РД-01-318/29.11.2022 г.  на 

Директора на РЗИ-Добрич  

 

                                                 ОБЯВЯВА ВАЛЯ АТАНАСОВА 

 

 ЗА СПЕЧЕЛИЛ ТЪРГА ЗА ПОЗИЦИЯ № 1 Г-Н  ИВАНОВ с предложена цена в 

размер на  1330,00 (хиляда триста и тридесет) лева 

 ЗА СПЕЧЕЛИЛ ТЪРГА ЗА ПОЗИЦИЯ № 2 Г-Н  КИРИЛОВ с предложена цена 

в размер на  1301,50 (хиляда триста  и един лев и петдесет стотинки) лева 

 

За проведения търг комисията състави тръжния протокол в 3 екземпляра, един – за тръжната 

комисия, един – за спечелилия търга за всяка позиция и един екземпляр за касата на 

продавача.   

Цената, която спечелилият търга участник предлага, следва да се плати в срок от три работни 

дни от датата на обявяването на резултатите, т.е. до 16.12.2022 г. 

 

На основание чл. 14 от Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна 

държавна собственост във връзка с т. VI.2.13. от Тръжната документация  депозитите се 

освобождават по нареждане на председателя на тръжната комисия след подписване на 

тръжния протокол, както следва:  

- на неспечелилите участници –в 7-дневен срок, от датата на приключване на търга на 

посочената от него банкова сметка;  



 
 
 

 
 

- на участника, предложил най-високата цена, спечелил търга и заплатил нейния размер – 

в срок до 3 (три) работни дни след заплащането ѝ. В случай, че лицето не заплати цената 

на покупката в срок депозитът не се връща.  

Комисията предлага на Директора на РЗИ-Добрич да издаде Заповед, която съдържа данни 

за купувача спечелил търга, определената цена и да сключи договор за покупко - продажба  

на МПС с нотариална заверка на подписите.  

Екземпляр от тръжния протокол да се постави на информационното табло на РЗИ- Добрич 

и на интернет страницата на инспекцията – www.rzi-dobrich.org в раздел „Актуално“, 

подраздел „Обяви“ → подраздел „Търгове“.  

  

Настоящия протокол се състави на 09.12.2022 г. и се подписа от всички членове на комисията 

без особено мнение и представлява неразделна част от документацията за провеждане на 

тръжната процедура. 

 

Комисия: 

9.12.2022 г.

X Снежана Маразова

инж. Снежана Маразова

директор дирекция АПФСО

Подписано от: Snezhana Georgieva Marazova  
Членове: 

9.12.2022 г.

X Десислава Марева

Десислава Марева

главен юрисконсулт

Подписано от: Desislava Mareva Velikova  

9.12.2022 г.

X Андрей Андреев

Андрей Андреев

главен есперт д-я АПФСО

Подписано от: Andrey Raychev Andreev  

 


