
 
 

       „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ –  
БОТЕВГРАД” ЕООД 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД 
2140 Ботевград, ул. “Б. Божилов”1, тел./факс: 0723/69-400, e-mail: hosp_bot@ abv.bg 

 

                            ОБЯВЛЕНИЕ  

На основание Решение № 223 /25.11.2021г. на Общински  съвет гр. Ботевград, Доклад за 

пазарна оценка с вх. № 993 /16.09.2022г. и съгласно чл. 29 т. 2 от Правилник за прилагане на 

закона за публичните предприятия, приет с ПМС № 85/30.04.2020 г., обн. ДВ. Бр.40/05.05.2020 

г., Правила за провеждане на търг, приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 «МБАЛ-Ботевград» 

ЕООД -Ботевград кани за участие, всички физически и юридически лица, за търг 

с тайно наддаване, при закрито заседание, за времето от 21.09.2022г. до 06.10.2022 г. 

включително, за продажба на употребяван автомобил, собственост на «МБАЛ-Ботевград» 

ЕООД, при начална тръжна цена, както следва: 

 
Описание на състоянието на автомобила :Фолксваген с рег. № СО 8069СХ - в 

движение – теч на антифриз от радиатора и теч на масло, лош външен и вътрешен вид, 
скорости – добри. 
Оглед на МПС може да се извършва за периода на тръжната процедура по т. 1, всеки работен 
ден от 09.00 ч. до 12.00 часа, за периода от 21.09.2022 г. до 06.10.2022.г. в «МБАЛ-Ботевград» 
ЕООД - Ботевград, ул. Б.Божилов № 1, след предварителна заявка на тел. 0723/69430. 

 
Начална цена – в лева съгласно таблицата по т.1, при стъпка на наддаване, 2 на сто от 

обявената  начална цена; 
 
Депозит в размер на 50% от началната тръжна цена на вещта, в лева, се внася по 

банковата сметка на «МБАЛ-Ботевград» ЕООД: IBAN:BG40 UBBS 80021092536340; BIC: 

UBBS BGSF; „ОББ“АД 
 
Заявления за участие в търга се приемат за периода на тръжната процедура по т. 1 от 

09.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 15,00 часа, всеки работен ден, за периода от 
21.09.2022г. до 06.10.2022 г. - в деловодството на «МБАЛ-Ботевград» ЕООД -Ботевград, ул. 
Б.Божилов № 1, в запечатан непрозрачен, с ненарушена цялост плик. Стойността на тръжната 
документация за всяка една точка е в размер на 40 лева Тръжна документация може да се 
закупи от  касата на „МБАЛ Ботевград“ ЕООД. Всеки участник има право да подава за един 
автомобил само едно заявление. Пликовете се депозират лично от участника или от 
упълномощено от него лице. Върху плика участникът посочва наименованието си и вещта, за 
която участва в търга.При приемане на заявлението, върху плика се отбелязват тръжния 
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номер на кандидата, датата и часа на получаване. Посочените данни се записват във входящ 
регистър, за което на приносителя се издава документ. 

 

«МБАЛ-Ботевград» ЕООД не приема за участие в търга и връща незабавно на 

участниците заявления, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване 

или са представени в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в 

регистъра. 
 
Търгът ще се извърши на 07.10.2022г. от 10:00 часа, на адрес: Ботевград, ул. Б.Божилов 

№ 1, заседателната зала от комисия, определена със  заповед на управителя. а при условията на 

т.1.10 от Приложение №1 към Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия 

на 28.10.2022г. 

 

Определеният със заповед на Управителят за купувач да заплати предложената от него 

цена по банковата сметка на «МБАЛ-Ботевград» ЕООД: IBAN:BG40 UBBS 

80021092536340; BIC: UBBS BGSF; „ОББ“ АД, в срок до три работни дни от датата на 

писменото уведомление за влизане в сила на заповедта за обявяване на резултатите, след 

което да се сключи писмен договор за покупко-продажба на вещта, с нотариална заверка. 

 

При неплащане в срок депозитът се задържа и се предлага на следващия по ред 

кандидат да заплати предложената от него цена. Разходите по прехвърляне на МПС са изцяло 

за сметка на купувача. 

 

Купувачът се задължава да вдигне закупения автомобил в петдневен срок от датата на 

плащането на цената. 


