
 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на здравеопазването 

Регионална здравна инспекция – Стара Загора 

     

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-СТАРА ЗАГОРА 

ОБЯВЯВА ТЪРГ 
 

с тайно наддаване  за продажба на движими вещи - частна държавна 

собственост, както следва: 
 

Тръжен №1 Лек автомобил ВАЗ 21099, рег. № СТ 89-31 СХ, изминат пробег 344293 

км., година на първа регистрация – 1999 г.,двигател № 210832791178, рама № 

ХТА210990W2383713 с тръжна цена 240 лв. / двеста и четиридесет лева / спрян от 

движение; 

Тръжен №2 Лек автомобил ВАЗ 2107, рег. № СТ 32-70 СХ, изминат пробег 211806 

км., година на производство – 2000 г., с двигател № 21035364326, рама № 

ХТА210700X1183638 с  тръжна цена 256 лв. / двеста петдесет и шест лева / спрян от 

движение; 

Тръжен №3 Лек автомобил ВАЗ 2107, рег. № СТ 63-61 НН, изминат пробег 142281 

км., година на производство – 2005 г., с двигател № 21038021692, рама № 

ХТА21070052055291 с  тръжна цена 320 лв. / триста и двадесет  лева /  спрян от движение 

катастрофирало превозно средство; 

Тръжен №4 Лек автомобил ВАЗ 2107, рег. № СТ 84-89 СА, изминат пробег 162889 

км., година на производство – 2003 г., с двигател № 21037361384, рама № 

ХТА21070031725836  с  тръжна цена 368 лв. / триста  шейсет и осем  лева /   спрян от 

движение; 

Тръжен №5 Лек автомобил ВАЗ 21053, рег. № СТ 98-96 СХ, изминат пробег 247544 

км., година на производство – 1992 г., с двигател № 21032127946, рама № 

ХТА210530N1274995 с тръжна цена 240 лв. / двеста и четиридесет лева /  проблем с 

бензиновата помпа  спрян от движение. 

      Оглед на автомобила може да бъде извършен  от 14.00ч.на 16.09.2020 г. до 17.00ч. на 

23.09.2020 г., чрез главен специалист в дирекция АПФСО, тел. за контакт  0884900665, 

0884900650 

      Оферти се приемат от 16.09.2020 г. до 23.09.2020 г. в деловодството на РЗИ – Стара 

Загора, ул. ”Стефан Караджа” № 10, стая № 115 от 8:30 ч. до 16:30 ч. в запечатан 

непрозрачен плик, който съдържа ценова оферта, документ за внесен депозит, копие от 

документ за самоличност на физическо лице или удостоверение за регистрация на 

юридическо лице. 

      Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на вещта, се внася на касата на 

РЗИ – Стара Загора, ул.”Стефан Караджа” № 10. 

      Търгът ще се проведе на  24.09.2020 г. от 10.00 часа. 

      Ден за обявяване на резултатите  24.09.2020 г.,от 14.00 часа. 

     

 

Д-Р СТАНИМИР СТАНКОВ      ……/П/……… 

Директор РЗИ - Стара Загора 


