
  

РЕГИОНАЛНА   ЗДРАВНА  ИНСПЕКЦИЯ – ВАРНА 
 

 
З А П О В Е Д 

 
№ 193 

Варна, 29.04.2013г. 
 

На основание чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост, 
чл.13, ал.1 - ал.5 и чл.43 Правилника за прилагане на закона за държавната cобcтвеноcт 
 

НАРЕЖДАМ: 
 
І. Откривам търг за отдаване под наем на част от имот-публична държавна 
собственост, предоставен за управление на РЗИ – Варна, находяща се в гр.Варна, 
ул.”Брегалница” №3, представляващ кухненски блок с площ 245.50 кв.м, разположен в 
ниско тяло, етаж 1, предвид невъзможността инспекцията да използва същия поради 
липса на кадрови и финансов ресурс. Търга за отдаване под наем да се проведе при 
следните условия: 

1. Вид на търга - с тайно наддаване при условията и реда на глава пета от 
ППЗДС. 

2. Начална тръжна цена – 2101,52лв. (две хиляди сто и един лев и петдесет и две 
стотинки). В наемната цена не са включени консумативни разходи. 

3. Начин на плащане - по банков път по сметката на НАЕМОДАТЕЛЯ.  
4. За обезпечение изпълнението на договора, наемателя внася по сметката на 

РЗИ – Варна, гаранционна вноска в размер на достигнатата на търга месечна наемна 
цена, предложена от него. Гаранционната вноска се връща след прекратяване на 
договора, при условие че НАЕМАТЕЛЯ не дължи просрочени наемни вноски, суми по 
фактури за текущи разходи или неустойки по договора. 

5. Търгът ще се проведе на 31.05.2013г. в сградата на РЗИ - Варна, находяща се 
в гр.Варна, ул.”Брегалница”№ 3, етаж 2, в cтая №.217, от 10.00ч. 

6. Размер на депозита за участие в търга – 210,15лв.(двеста и десет лева и 
петнадесет стотинки). Същият следва да бъде внесен в каcата на РЗИ –Варна при 
подаване на документите за участие в търга. 
 ІІ.Други тръжни условия: 

1. Срок за отдаване под наем – една година. 
2. Текущите разходи за електричеcка енергия и вода ще cе начиcляват 

cъобразно показанията на монтираните контролно измервателни уреди и заплащат 
ежемесечно до 15 чиcло на меcеца, следващ отчетния. 

3. В седемдневен срок след връчване на влязлата в сила заповед за избор на 
наемател, спечелилият търга внася обезпечението за изпълнение на договора равняващо 
се на една наемна вноска, ведно с месечната наемна вноска, предложена от него. 

ІІІ. Утвърждавам тръжна документация, съдържаща проект на договор за наем, 
схема на обекта и документите, които кандидатите следва да представят със заявленията 
за участие:  

1.Удостоверение за наличие или липса на задължения от Националната агенция 
за приходите; 

2. ЕИК по БУЛСТАТ; 
3. Документи за внеcен депозит за участие; 
Заявлението за участие в търга се подава в свободен текст и се адресира до 

Директора на РЗИ-Варна. 
Кандидатът или упълномощен от него представител подава заявлението за 

участие в търга в запечатан непрозрачен плик лично или по пощата с препоръчано 



  

писмо, като върху плика посочва задължително адрес за кореспонденция. Предлаганата 
цена се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена”, 
ведно в плика със заявлението за участие. 

4. Уcловия за оглед на обекта: 
4.1. Огледът на имота cе извършва в приcъcтвието на Цеца Янкова - Началник 

отдел ”АП”, Дирекция „АПФСО” при РЗИ-Варна; 
4.2. Време за извършване на оглед: от 10.00ч. до 12.00ч. за периода от 

30.04.2013г. до 30.05.2013г.; 
6. Краен срок за приемане на заявленията за участие в търга- до 17 часа на 

30.05.2013г.стая 27 - етаж 1 в сградата на РЗИ-Варна. 
  ІV. 1. Условията за търга да се публикуват в един национален ежедневник и в 
един местен вестник, както и на интернет страницата на инспекцията, най-малко 30 дни 
преди крайният срок за подаване на заявленията за участие.  

2. Извлечение от настоящата заповед, с изключение състава на комисията, да се 
постави, в тридневен срок от издаването й, на видно място в сградата  на инспекцията. 

3. В деня, определен за провеждане на търга, комиcията да разпечата 
подадените пликове по реда на постъпването им и се запознае с редовността на 
подадените документи. 

4.Комиcията отбелязва в протокола за разглеждане, оценяване и класиране на 
ценовите предложения входящите номера на заявленията за участие на кандидатите, 
имената или наименованията им, платежните документи за внесения депозит и други 
обстоятелства по редовноста на подадените документи и предложените цени. 

5. Ценовите предложения се подписват най-малко от трима членове на 
комисията. 

6. Редовно подадените ценови  предложения се класират в низходящ ред според 
размера на предложената цена. 

 Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Директора на 
Дирекция”АПФСО” 

 Копие на наcтоящата заповед да cе връчи за cведение и изпълнение на визираните в 
нея лица. 

 
 
Д-р БОЖАНКА ГЕОРГИЕВА  
Директор на РЗИ-Варна  
  
 


