
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – Б У Р Г А С 
Ул.”Успенска” № 1, тел.: 056/ 871 927 / факс 056/ 811 000 

e-mail: csmp_burgas@abv.bg 

 

 

 

На основание чл. 61 и чл. 64 от ЗДС, чл. 69, ал. 1 от ППЗДС, чл. 18 от Наредба № 

7/14.11.1997 г.  за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от 

Министъра на финансите /ДВ, бр.109/1997г., последно изм. бр. 102/2005 г./ и Заповед № РД-01-68 

/20.07.2020год. на Директора на ЦСМП – гр. Бургас, 

 

 

О   Б   Я   В   Я   В   А  

 

 търг с явно наддаване за продажба на следните движими вещи : 
 

1. Специален автомобил марка  „Ситроен”, модел “Джъмпер 4х4”, 2,2 дизел ,  с ДК  № А 4284 

КН, предназначен за спешна медицинска помощ, въведен в първоначална експлоатация  на 

17.10.2008 год. Към 19.05.2020 год. с достигнат общ пробег от 393 162 км. Двигателят на 

автомобила е тежко аварирал и се нуждае от основен ремонт или подмяна. Системата за 

задвижване 4х4 е неработеща -повредена раздатъчна кутия, демонтиран задвижващ вал и кардан. 

Има липсващи части – 3840 /три хиляди и осемстотин и четиридесет/ лева. 

2. Специален автомобил марка  „Ситроен”, модел “Джъмпер”, 2,2 дизел ,  с ДК  № А 4921 КР, 

предназначен за спешна медицинска помощ, въведен в първоначална експлоатация  на 

05.06.2009 год. Към 19.05.2020 год. с достигнат общ пробег от 313 028 км. Двигателят на 

автомобила е тежко аварирал и се нуждае от основен ремонт или подмяна - 5520 /пет хиляди 

петстотин и двадесет/ лева. 

3. Специален автомобил марка  „Форд”, модел „Транзит“, 2,2 дизел ,  с ДК  № А 2203 КВ, 

предназначен за спешна медицинска помощ, въведен в първоначална експлоатация  на 

26.07.2007 год. Към 19.05.2020 год. с достигнат общ пробег от 421 833 км. Двигателят на 

автомобила е тежко аварирал и се нуждае от основен ремонт или подмяна- 5280 /пет хиляди 

двеста и осемдесет/ лева. 

4. Специален автомобил марка  „Форд”, модел „Транзит“, 2,2 дизел ,  с ДК  № А 2204 КВ, 

предназначен за спешна медицинска помощ, въведен в първоначална експлоатация  на 

26.07.2007 год. Към 19.05.2020 год. с достигнат общ пробег от 493 241 км. Двигателят на 

автомобила е тежко аварирал. Двигателя  веднъж е отремонтиран и не подлежи на ремонт, 

необходима е подмяна - 4920 /четери хиляди деветстотин и двадесет/ лева. 

5. Специален автомобил марка  „Форд”, модел „Транзит“, 2,2 дизел ,  с ДК  № А 2207 КВ, 

предназначен за спешна медицинска помощ, въведен в първоначална експлоатация  на 

26.07.2007 год. Към 19.05.2020 год. с достигнат общ пробег от 503 111 км. Двигателят на 

автомобила е тежко аварирал и се нуждае от основен ремонт или подмяна - 4920 /четери хиляди 

деветстотин и двадесет/ лева. 

6. Специален автомобил марка  „Форд”, модел Джъмпер, 2,2 дизел ,  с ДК  № А 3538 КС, 

предназначен за спешна медицинска помощ, въведен в първоначална експлоатация  на 

26.07.2007 год. Към 19.05.2020 год. с достигнат общ пробег от 524 283 км. Двигателят на 

автомобила е тежко аварирал и се нуждае от основен ремонт или подмяна - 4920 /четери хиляди 

деветстотин и двадесет/ лева. 
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7. Специален автомобил марка  „Ситроен”, модел „Джъмпер“, 2,5 дизел ,  с ДК  № А 3142 АМ, 

предназначен за спешна медицинска помощ, въведен в първоначална експлоатация на 

22.06.2000 год. Към 19.05.2020 год. с достигнат общ пробег от 379 541 км. Автомобила е силно 

корозирал и се нуждае от смяна на съединител - 2400 /две хиляди и четиристотин/ лева. 

8. Специален автомобил марка  „Ситроен”, модел „Джъмпер“, 2,5 дизел ,  с ДК  № А 3834 АР, 

предназначен за спешна медицинска помощ, въведен в първоначална експлоатация на 

22.06.2000 год. Към 19.05.2020 год. с достигнат общ пробег от 300 157 км. Автомобила е силно 

корозирал. Двигателят е тежко аварирал и се нуждае от основен ремонт или подмяна - 1680 / 

хиляди шестстотин и осемдесет/ лева. 

9. Специален автомобил марка  „Ситроен”, модел „Джъмпер“, 2,5 дизел ,  с ДК  № А 3134 АМ, 

предназначен за спешна медицинска помощ, въведен в първоначална експлоатация на 

22.06.2000 год. Към 19.05.2020 год. с достигнат общ пробег от 280 444 км. Автомобила е силно 

корозирал. Двигателят е тежко аварирал и се нуждае от основен ремонт или подмяна. Има 

липсващи части - 1200 / хиляди и двеста/ лева. 

10. Специален автомобил марка  „Ситроен”, модел „Джъмпер“, 2,5 дизел ,  с ДК  № А 3139 

АМ, предназначен за спешна медицинска помощ е въведен в първоначална експлоатация на 

22.06.2000 год. Към 19.05.2020 год. с достигнат общ пробег от 385 380 км. Автомобила е силно 

корозирал. Двигателят е тежко аварирал и се нуждае от основен ремонт или подмяна. Има 

липсващи части - 960 / деветстотин и шестдесет/ лева. 

11.Лек автомобил „ВАЗ 2107“ 1,5 бензин, с ДК № А 3749 АТ, въведен в първоначална 

експлоатация  на 17.12.2003год.. Към 19.05.2019 год. с достигнат общ пробег от 119051км. Купето е 

корозирало, двигателя – работещ - 600 / шестотин/ лева. 

12.Лек автомобил „ВАЗ 2107“ 1,5 бензин, с ДК № А 1776 ВА, въведен в първоначална 

експлоатация  на 17.12.2003год. Към 19.05.2019 год. с достигнат общ пробег от 138350км. Купето е 

корозирало, двигателя – работещ - 600 / шестотин/ лева. 

Търгът ще се проведе на 07.08.2020 год.,  от 10.00 часа в административната сграда на 

ЦСМП – гр. Бургас, находяща се в гр. Бургас, ул. „Успенска” № 1, ет. 2, ст. 201. 

            Кандидатите за участие в търга могат да участват поотделно за едно или повече МПС, 

обект на търга. 

            Оглед на автомобилите – всеки работен ден, след публикуване на обявата, от 10.00 ч. 

до 12.00 ч., до деня преди провеждане на търга, след предварителна уговорка на тел. 

0885421353 и в присъствието на Янчо Каишев - техник, механик автомобили и кари.  

            Депозит за участие  – 10 % от началната тръжна цена, внася се в брой в касата на ЦСМП - 

Бургас в работните дни от 10.00 ч. до 16,00 ч. до деня, предхождащ датата на провеждане на търга, 

след представяне на документ за самоличност.  

            В деня на търга участниците представят документ за внесен депозит, документ за 

самоличност  и документ, удостоверяващ упълномощаване от съответните управителни органи (за 

юридическите лица) за участие в търга. 

            Повторен търг за непродадените МПС – на 21.08.2020 г., на същото място и със същия 

начален час, при намалена с 20 на сто начална тръжна цена.  

            Трети пореден търг за непродадените МПС – на 04.09.2020 г., на същото място и със същия 

начален час, при намалена с 30 на сто начална тръжна цена. 

            Начин на плащане на цената – в брой, в касата на ЦСМП -гр.Бургас, в срок до 3 /три/ 

работни дни от датата на обявяване на резултатите от проведения търг.     

          Допълнителна информация на тел. 0887472367 – Стоян Михалев – началник на ремонтно 

звено, транспорт.

 
 

 
  

 
 


