
 
 
 

ОБЯВА 
 
 
МБАЛ „Св. Иван Рилски-Разград” АД, ГР. Разград обявява публичен търг с явно 

наддаване за продажба на следните автомобили: 
 
 
1. Лек автомобил ВАЗ 2107 С РЕГ. № РР 2546 АК, с първоначална цена 972 лева; 

Първоначална регистрация-30.03.2004г. Пробег : 104 000 км. 
2. Лек автомобил ВАЗ 21150 Самара, с рег. № РР 4427 АК с първоначална цена 1 

350 лева; Първоначална регистрация: 19.11.2004г. Пробег: 106 000 км. 
3. Микробус Форд Транзит с рег. № РР 4265 АТ с първоначална цена 8 800 

лева;Първоначална регистрация 22.03.2006г. Пробег : 200 500 км. 
4. Микробус  Форд Транзит 300 с рег. № 4329 АТ,  с първоначална цена 9680 лева; 

Първоначална регистрация: 30.05.2007г. Пробег: 223 740 км.  
5.Микробус Форд Транзит FT 350 с рег. № СА 1080 АХ с първоначална цена 
13200 лева. Първоначална регистрация 27.11.2007г. Пробег 170 000 км. 
6.  Лекотоварен автомобил РАФ 977 Латвия с рег. №І РР 1278 АМ, с първоначална 
цена 450 лева; Въведен в експлоатация 1989г., Пробег: 120 000 км.  
 
 
 
Търгът да се проведе на 31.07.2015г. от 14.00 часа в град Разград, ул. „Коста 

Петров” № 2, МБАЛ „Св. Иван Рилски-Разград” АД, в  библиотеката на болничното 
заведение. Тръжните документи, състоящи се от заявление за участие в търг могат да 
бъдат получени в деловодството на болничното заведение. Участниците в търга следва 
да внесат по банков път предварително в срок до 30.07.2015г.  депозит в размер на 10% 
от първоначалната цена, като тази дата е и крайния срок за приемане на заявления за 
участие. Стъпката на наддаването е 1% от първоначалната цена. При липса на 
кандидати повторно провеждане на търга ще се проведе на 14.08.2015г. от 14.00 час в 
библиотеката на болничното заведение, при намаляване на първоначалните цени с 20%.     

Оглед на автомобилите може да бъде извършват всеки работен ден от 10.00 до 
12.00 часа, след подаване на заявка на тел: 0879 110 266 – ръководител направление 
„АСД”, Звездомир Илиев.   

 
 


