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ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-СТАРА ЗАГОРА 

 

З А П О В Е Д   

№РД-01-21   /18.02.2021 г. 
 

На основание чл. 1, ал. 2, чл. 2, т. 2 във връзка с чл. 19 и чл. 20 от 
Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна 
собственост, издадена от Министъра на финансите /обн. ДВ, бр.109 от 
21.11.1997 г./ 

Н   А   Р   Е   Ж   Д   А   М : 
 

Откривам процедура за провеждане на търг с явно наддаване за 
продажба на движими вещи-частна държавна собственост (бракувано, 
ненужно и неизползваемо имущество) при следните условия:  

 
1. Продажбата на движимите вещи да се извърши по реда и при 

условията на Раздел ІІІ от Наредба № 7 от 14.11.1997 г. на Министъра на 
финансите – чрез търг с явно наддаване. 

2. Предмет на търга са: Моторни превозни средства, собственост на 
ЦСМП гр.Стара Загора.  

3. Движимите вещи – предмет на търга са определени в Приложение № 
1 – неразделна част от настоящата Заповед. 

5. За начална тръжна цена на всяко едно от моторните превозни 
средства, предмет на търга, определям цената, посочена в Приложение № 1 
към настоящата заповед, от която да започне наддаването. 

 6. Определям стъпка за наддаване за всяко моторно превозно средство, 
съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.  

7. Депозитът за участие в търга е в размер на 10 % от първоначалната 
тръжна цена за всеки автомобил, съгласно Приложение № 1 към настоящата 
заповед. Депозитът следва се внесе по банков път – по следната банкова 
сметка: BG30UBBS80023300166310  или  в брой – в касата на ЦСМП– гр. 
Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, ул. «Руски» № 62 

8. Кандидатите за участие в търга могат да извършат оглед на вещите по 
местонахождение всеки работен ден от 22.02.2021 г. до 04.03.2021 г., от 09.00 
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до 16.00 часа,  след предварителна заявка на телефоните за контакт, посочени 
в обявата за търга. 

9. Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 
22.02.2021 г. до 04.03.2021 г. в Деловодството на ЦСМП-гр.Стара Загора, на 
адрес: гр. Стара Загора,  ул. «Руски» № 62 

10. Подадените заявления за участие да се разгледат от определената с 
настоящата Заповед комисия, като търгът да се проведе на 05.03.2021 г. от 
10.00 часа в сградата на ЦСМП- гр.Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора,  
ул. «Руски» № 62 

11. Повторен търг с явно наддаване за продажба на вещите, непродадени 
на първия търг, да се проведе на 12.03.2021 г. от 10.00 часа в сградата на 
ЦСМП- гр.Стара Загора , на адрес: гр. Стара Загора,  ул. «Руски» № 62, като 
заявления за участие ще се приемат и оглед на моторните превозни средства за 
повторния търг ще се извършва до 16.00 часа на 11.03.2021 г. включително. 

12. Трети окончателен търг с явно наддаване за продажба на моторните 
превозни средства ще се проведе на 19.03.2021 г. от 10.00 часа в сградата на 
ЦСМП- гр.Стара Загора, като заявления за участие ще се приемат и оглед на 
моторните превозни средства ще се извършва до 16.00 часа на 18.03.2021 г. 
включително. 

13. Одобрявам приложената към настоящата заповед Тръжна 
документация за участие и провеждане на търга с явно наддаване. 

14. Настоящата заповед да се обяви на видно място в сградата на ЦСМП 
гр.Стара Загора и филиалите, да се публикува обявление в един национален и 
местен вестник не по – късно от една седмица преди датата, определена за 
провеждане на търга. 

15. За спечелил търга се обявява кандидатът, предложил най – висока 
цена. Моторните превозни средства се предават на Купувача след плащане на 
цената. Собствеността върху вещите се прехвърля с предаването им и 
сключването на писмен договор с нотариална заверка на подписите. 

16. Резултатите от търга да се обяват на мястото за обяви в сградата на 
ЦСМП гр.Стара Загора, в деня на подписване на тръжния протокол.  

17. Тръжните книжа могат да се получат от кандидатите на място – в 
Деловодството на ЦСМП гр.Стара Загора или чрез електронен достъп на 
официалния интернет сайт на ЦСМП гр. Стара Загора на интернет адрес: 
www.csmp-sz.com, Раздел „Профил на купувача”. 

18. Назначавам комисия за провеждане на търга в състав: 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ: Вилиана Цонева 

ЧЛЕНОВЕ:  

1. Живодар Георгиев 

2. Анелия Цвяткова 
Резервни членове:  
1. Зоя Колева 
2. Марияна Петрова 
19. Определена Комисия да организира и проведе тръжната процедура 

при стриктно спазване на нормативните изисквания на Раздел ІІІ от Наредба 
№ 7 от 14.11.1997 г. на Министъра на финансите и съгласно реда и условията, 
посочени в одобрената тръжна документация за провеждане на търга. 

20. Неразделна част от настоящата Заповед е Приложение № 1 – Опис 
на моторните превозни средства. 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за 
сведение и изпълнение. 

 

 

/П/ 
Д-Р М. ПАВЛОВА 
Директор ЦСМП-Стара Загора 
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Приложение № 1 към Заповед №РД-01-21/18.02.2021 г. 
 
На Директора на ЦСМП гр.Стара Загора 

 

№ Марка/Модел Рег.№ Год. на 
произв 

Депозит за 
участие в 

търга 
/лв/ 

Начална 
тръжна 
цена 
/лв/ 

Стъпка 
на 
наддаван
е /лв/ 

1 Ситроен, Джъмпер 2.5 D СТ5331ТТ 1998 112,00 1120,00 112,00 
2 Ситроен, Джъмпер 2.5 D СТ0365СХ 2000 115,00 1150,00 112,00 
3 Ситроен 2.0 I Джъмпер СТ4105СХ 1998 110,00 1100,00 120,00 
4 Ситроен 2.0 I Джъмпер СТ1532СК 1999 105,00 1050,00 105,00 
5 Ситроен 2.0 I Джъмпер СТ4176СХ 1998   98,00 980,00 980,00 
6 Ситроен 2.0 I Джъмпер СТ9680АХ 1998 100,00 1000,00 100,00 
7 Ситроен 2.0 I Джъмпер СТ0322СХ 1998 100,00 1000,00 100,00 
8 Форд Фиеста 1.4 i СТ8361АТ 1992   50,00 500,00 50,00 
9 Опел Астра 1,4i СТ9665АК 1993   65,00 650,00 66,00 
10 Ситроен Джънпер 2.0i СТ2361СХ 1998 110,00 1100,00 110,00 
11 Ситроен Джъмпер 2.0i СТ2362СХ 1998 110,00 1100,00 110,00 
12 Ситроен Джъмпер 3.0 

HDI 
СТ7092АМ 2008 190,00 1900,00 190,00 


