
                       РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
  МИНИСТЕРСТВО  НА  ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО            
 

 РЕГИОНАЛНА  ЗДРАВНА  ИНСПЕКЦИЯ – ВРАЦА     
 

гр. Враца 3000,    ул. “Черни Дрин ” № 2 тел/факс: 092/ 66-50-61;   тел: 092/62- 63-77;    е-mail: rzi@rzi-vratsa.com                                                                 
 
 

ОБЯВА 
 

На основание чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавна собственост, чл. 13, ал. 2 от 
Правилника за прилагане на закона за държавна собственост изпълнение на Заповед № РД-
10-189/13.12.2017 г. 

 
ОБЯВЯВАМ: 

1. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична 
държавна собственост, представляващи част от централно фоайе на приземен етаж, в дясно 
от централния вход в Тяло 1, в сградата на РЗИ-Враца, гр. Враца, ул. „Черни дрин” № 2, с 
идентификатор № 12259.1015.606.5 по кадастралната карта на гр. Враца, одобрена със 
Заповед № РД-18-43/16.09.2005 г. на Агенция по кадастър, с площ от 1,00 (един) кв.м. за 
поставяне и обслужване на 1 (една) кафемашина/вендинг автомат за топли напитки.  
2. Първоначалната тръжна едномесечна наемна цена при обявяване на търга е: 40,00 
(четиридесет) лева на квадратен метър с ДДС. В наемната цена са включени 
консумативните разходи за ел. енергия, вода  и други, свързани с експлоатацията на кафе 
машината/вендинг автомата.  
Срок за отдаване под наем на имота: 3 (три) години. 
Тръжната документация може да бъде безплатно свалена от интернет страницата на РЗИ 
– Враца/Профил на купувача на адрес: http://www.rzi-
vratsa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=123&Itemid=100  
Място и срок за представяне на заявленията за участие. Заявленията за участие в търга, 
заедно с изискуемите документи се подават в запечатан, непрозрачен плик, не по-късно от 
16,30 часа на 15.01.2018 г. на адрес: 3000, гр. Враца, ул. „Черни дрин” № 2, ет. 2, стая 220, 
тел. 092 62 63 77. Заявленията, подадени след този срок, се връщат на участниците. 
Определям периода за извършване на оглед на имота: всеки работен ден до 15.01.2018 
г. от 08.30 ч. до 16.30 ч. 
Дата, място и час на провеждане на търга. Подадените в срок заявления за участие се 
отварят на 16.01.2018 г. от 10.00 ч., в сградата на РЗИ – Враца, на адрес: 3000, гр. Враца, ул. 
„Черни дрин” № 2, ет. 2, стая 214. от комисия по провеждане на търга. 
3. Търгът да се проведе по реда, начина и при условията, регламентирани в утвърдената 
тръжна документация. 
 
 
 
Д-Р ОРЛИН ДИМИТРОВ 
Директор на  Регионална здравна  инспекция  гр. Враца  
 
 
 
 
 
 
Изготвил: 
Теодора Иванова 
Директор АПФСО 
 
 

 


