
РЕШЕНИЕ  № 85/ 03.07.2015 г 

На основание чл.268 ал.1 от ТЗ, във връзка с чл.14 ,ал.1, 2 и 3 и чл.15 от 

Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с 

държавно участие в капитала 

ОБЯВЯВАМ 

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните дълготрайни 

материални активи –НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ДВИЖИМИ ВЕЩИ собственост на 

ДКЦ„Здраве-2000”ЕООД в ликвидация , гр Стара Загора: 

 I.Недвижими имоти построени с право на строеж в дворно място с площ 18723 м2 с 

идентиф.№68850.514.60  в гр.Стара Загора, регистрирани с АДС №0214/02.11.2000 и 

оценени с експертна пазарна оценка по скици на СГКК гр.Стара Загора: 

1.Сграда Клуб и пералня 227 м2 по скица на СГКК , а по АДС 210 м2 – етажи 2 с 

идентиф.номер 68850.514.60.3 с начална тръжна цена 122000 лева 

2.Сграда Канцеларии 130 м2 по скица на СГКК , а по АДС 121 м2 с идентиф.номер 

68850.514.60.4 с начална тръжна цена 25000 лева 

3.Сграда-Склад – УНГ със застроена площ 202 м2 по скица на СГКК , а по АДС 172 м2 

с идентиф.номер 68850.514.60.5 с начална тръжна цена 45000 лева 

4.Сграда- Неврологично отделение и Пристройка със застроена площ 204 м2 по скица 

на СГКК , а по АДС 222 м2 с идентиф.номер 68850.514.60.6 с начална тръжна цена 

70000 лева 

5. Сграда- Вътрешно отделение със застроена площ 401 м2 по скица на СГКК , а по 

АДС 412 м2 –етажи 2 с идентиф.номер 68850.514.60.7 с начална тръжна цена 178800 

лева 

6.Склад със застроена площ 56 м2 по скица на СГКК в процес на изготвяне и по АДС 

178 м2 с начална тръжна цена 15300 лева 

7. Гараж-самостоятелен обект  в сграда със застроена площ 55 м2 по скица на СГКК , а 

по АДС 51 м2 с идентиф.номер 68850.514.60.19.1 с начална тръжна цена 14900  лева 

8. Гараж-самостоятелен обект  в сграда със застроена площ 32.4 м2 по скица на СГКК , 

а по АДС 51 м2 с идентиф.номер 68850.514.60.14.2 с начална тръжна цена 8800 лева 

9. Трафопост-инфраструктурен обект  в сграда със застроена площ 23 м2 по скица на 

СГКК , а по АДС 51 м2 с идентиф.номер 68850.514.60.14.3 с начална тръжна цена 8500 

лева 

10.Лавка и павилион-обект за търговска дейност със застроена площ 82 м2 по скица на 

СГКК , а по АДС 57 м2 с идентиф.номер 68850.514.60.14.4 и 68850.514.60.19.2  с обща 

начална тръжна цена 46000 лева 

11.Сграда-Поликлиника и парова централа със застроена площ 1036 м2 по скици на 

СГКК , а по АДС 300 м2 .Етажи 4 с идентиф.номер 68850.514.60.16.1 и 68850.514.60.28 

с обща начална тръжна цена 343500 лева 

12. Сграда- Стерилизация със застроена площ 40 м2 по скица на СГКК , а по АДС 39 м2 

с идентиф.номер 68850.514.60.22 с начална тръжна цена 16500 лева 

13. Сграда- Администрация със застроена площ 131.50 м2 по скица на СГКК , а по АДС 

52 м2 –етажи 2 с идентиф.номер 68850.514.60.24.1 с начална тръжна цена 60700 лева 

14.Навес със застроена площ 293 м2 по скица на СГКК , а по АДС 284 м2 с 

идентиф.номер 68850.514.60.29 с начална тръжна цена 54500 лева  

 

 II.Движими вещи-дълготрайни материални активи: 

1.Офталмологичен юнит ОАР 211, Карл Цайс, произв.преди 1995 година, без набора 

лещи с начална тръжна цена 85 лева; 



2.Коагулометър, ATLAS, модел Star,сер.№А450041539, произведен преди 2000 година  

с начална тръжна цена 715 лева; 

3.Хематологичен анализатор, мод.Celli на HYCEL Diagnostics Франция, тип CA 4001, 

сер.№СА40D1904, произв. 2002 година с начална тръжна цена 1518 лева; 

4.Биохимичен анализатор COBAS MIRA, ROCHE Швейцария, сер.№26-5632, произв. 

2002 година с начална тръжна цена 3125 лева; 

5.Ехограф мод.CHISON 600A,сер.№6А0212054, произв.2002 година, окомплектован с 

монитор МТ 202 Китай и трансдюсери: -3.5 MH Chison-G 60 и -7.5 MH Chison – B 700 с 

начална тръжна цена 695 лева; 

6.Апарат за хормонален анализ мод. START FAX, мод.303 PLUS, произв.2004  

с начална тръжна цена 835 лева; 

7.Телефонна централа PANASONIK, 2005 година с начална тръжна цена 908 лева; 

8.Анализатор Nikocard, READER II , Норвегия, № 48671, произв. 2004 година  

с начална тръжна цена 399 лева; 

9.Анализатор на телефонен състав ВС-532, към Телефонна централа PANASONIK, 

2005 година с начална тръжна цена 92 лева; 

10.Климатик HOUSEL  NSG 184R, 1300W, 2005 година с начална тръжна цена 201 лева; 

11.Термостат ТБ 150, произв. Преди 1995 година с начална тръжна цена 125 лева; 

12.Хладилник SAND ARD 25 литра , за биопродукти в клин.лаборатория, 2006 година с 

начална тръжна цена 257 лева; 

13.Рентгенов апарат /”С” рамо/, мод. BV 22 , №0137125, монитор № 641902543, 

Филипс, произв. Преди 1995 година с начална тръжна цена 1042 лева; 

14.Климатик Мидея HSV H003/R1, 1300W, 2006 година с начална тръжна цена  

438 лева; 

15.Аномалоскоп ALL COLOR IF-2, комплект с хидравл.стол, №17782396, /анализ на 

цветоусещането/, 2006 година с начална тръжна цена 5292 лева; 

16.Аспиратор /електрически/ АХ 3 с начална тръжна цена 65 лева; 

17.Пламъков фотометър мод.480 CORNING, за NA, K, с принтер с начална тръжна цена 

2757 лева; 

18.Операционна лампа L 3,24 волта, 9 бренера, №0362047, произв.1990 година с 

начална тръжна цена 200 лева; 

 Търгът ще се проведе с открито заседание на 21.07.2015г.от 13.00ч. в 

административната сграда на дружеството Стара Загора, ул.”Кенали”4 . 

Информация се предоставя на участниците в административната сграда на 

ДКЦ„Здраве-2000" ЕООД в ликвидация, ул. „Кенали" № 4, гр. Стара Загора от 

06.07.2015 г. до 20.07.2015 г.включително всеки работен ден от 09.00 ч. до 13.00 ч. 

Тръжната документация е с цена 5.00 /пет/ лева и се закупува на  касата в 

административната сграда на ДКЦ„Здраве-2000" ЕООД в ликвидация от 06.07.2015 г. 

до 20.07.2015  г включително всеки работен ден от 09.00 часа до 13.00 часа . 

Ден, място и час на повторно провеждане на търга: Повторен търг, съгласно клаузите 

на Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с 

държавно участие в капитала, ще се проведе на 27.07.2015 г. от 13:00 ч. в 

административната сграда на ул. „Кенали" № 4, гр. Стара Загора при което: 

- тръжни документи  ще се продават и оглед на активите ще се извършва всеки работен 

ден от 09:00 ч. до 13:00 ч. до 26.07.2015 г. /включително/. 

Телефони за контакт:0879803928 / 0879005171 

 ЛИКВИДАТОР: ............................... 

 /Даниела Каравичева/ 

 



 

 

 

Съгласувано: 

 

Директор на дирекция “Сигурност на информацията” 

 

 

Полк. Йордан Божилов 

 

03.07.2015 г. 

 


