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З А П О В Е Д 

№ З-ОХ-16 / 10.04.2019 г. 

На основание чл. 64 от Закона за държавната собственост, във вр. с чл. 3 от Наредба № 7 

от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост във връзка с 

чл.10, ал.3 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и 

нейната администрация въз основа на Доклад № О-Дк-456/27.11.2018 г. и въз основа на 

Протокол на комисията, създадена със Заповед № З-ОХ-5/17.01.2019 г. за определяне 

първоначална тръжна цена за продажба на три броя леки автомобили собственост на КЕВР 

 

НАРЕЖДАМ  

 

1. Да се проведе търг с тайно наддаване за определяне на купувач на движими вещи – частна 

държавна собственост, при начална тръжна цена, както следва: 

а) лек автомобил, марка – Шевролет, модел – Авео, цвят – сив металик, рег. № СА 41 28 

BT, бензин, двигател № F14D3450715K, рама № KL1SF697J7B034102 – 2 800 (две хиляди и 

осемстотин) лева; 

б) лек автомобил, марка – Шевролет, модел – Авео, цвят – сив металик, рег. № СА 41 29 

BT, бензин, двигател № F14D3458771K, рама № KL1SF697J7B039360 – 1 900 (хиляда и 

деветстотин) лева; 

в) лек автомобил, марка – Шевролет, модел – Авео, цвят – сив металик, рег. № СА 41 30 

BT, бензин, двигател № F14D3458573K, рама № KL1SF697J7B039361 – 2 800 (две хиляди и 

осемстотин) лева. 

2. Автомобилите по т. 1 са собственост на Комисията за енергийно и водно регулиране, 

БУЛСТАТ 130098909, със седалище и адрес на управление: София – 1000, бул. „Княз Ал. 

Дондуков” № 8-10. 

3. Търгът да се проведе от комисия в състав: 

Председател 

…………………….. – началник на отдел ФСД 

Членове: 

……………………… – главен счетоводител 

……………………….- главен експерт в отдел ФСД 

………………………– главен експерт в дирекция ОА 

……………………….– главен специалист в отдел ФСД 

4. Председателят и членовете на комисията по т. 3 и членовете на комисия, създадена със 

Заповед З-ОХ-5/17.01.2019 г. за определяне първоначална тръжна цена за продажба на трите 

броя леки автомобили собственост на КЕВР не се допускат до участие в процедурата.  

5. Технически данни и състояние на автомобилите, съгласно изготвена експертна оценка:  

а) лек автомобил марка – Шевролет, модел – Авео, рег. № СА 41 28 BT, двигател № 

F14D3450715K, рама № KL1SF697J7B034102 

Общо състояние – в движение. 

Година на производство – 2006 г. 

Дата на първа регистрация – 13.12.2006 г.; 

Брой места –4 + 1; 

Изминат пробег – 112 400 км; 

Брой врати - 4  

Двигател – 1399 куб. см, бензин, техническо състояние: добро; 

Рама, техническо състояние: добро; 

Трансмисия (скоростна кутия) - ръчна, техническо състояние: добро  
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Тип купе – седан, техническо състояние: има забележки; 

Ел. инсталация, техническо състояние: добро 

Купе и тапицерия – сравнително запазени; 

Джанти – стоманени (един комплект) 

Гуми добро състояние (закупени 2015 г.): 

– добри, летни  „Барум Брилантис 2“ (непълен комплект – 3 броя, четвъртата е друга 

марка) 

– зимни „Нокиан“ комплект; 

- резервна гума (тип патерица) 

Оборудване – ABS, ел. стъкла, имобилайзер, климатик, серво управление, 

радиокасетофон, халогенни фарове, централно заключване, въздушни възглавници, облегалка 

за глава; 

Допълнително оборудване: аптечка, триъгълник, пожарогасител. 

 

б) лек автомобил марка – Шевролет, модел – Авео, цвят – сив металик, рег. № СА 

41 29 BT, бензин, двигател № F14D3458771K, рама № KL1SF697J7B039360 

Общо състояние – в движение. 

Година на производство – 2006 г. 

Дата на първа регистрация – 13.12.2006 г.; 

Брой места –4 + 1; 

Изминат пробег – 100 140 км; 

Брой врати - 4  

Двигател – 1399 куб. см, бензин, техническо състояние: добро; 

Рама, техническо състояние: добро; 

Трансмисия (скоростна кутия) - ръчна, техническо състояние: добро  

Тип купе – седан, техническо състояние: има забележки видими следи от градушка; 

Ел. инсталация, техническо състояние: добро 

Купе и тапицерия – сравнително запазени; 

Джанти – стоманени (един комплект) 

Гуми добро състояние (закупени 2015 г.): 

– добри, летни  „Барум Брилантис 2“ комплект 

– зимни „Нокиан“ комплект; 

- резервна гума (тип патерица) 

Оборудване – ABS, ел. стъкла, имобилайзер, климатик, серво управление, 

радиокасетофон, халогенни фарове, централно заключване, въздушни възглавници, 

облегалка за глава; 

Допълнително оборудване: аптечка, триъгълник, пожарогасител. 

 

в) лек автомобил, марка – Шевролет, модел – Авео, цвят – сив металик, рег. № СА 

41 30 BT, , двигател № F14D3458573K, рама № KL1SF697J7B039361 

Общо състояние – в движение. 

Година на производство – 2006 г. 

Дата на първа регистрация – 13.12.2006 г.; 

Брой места –4 + 1; 

Изминат пробег – 115 900 км; 

Брой врати - 4  

Двигател – 1399 куб. см, бензин, техническо състояние: добро; 

Рама, техническо състояние: добро; 

Трансмисия (скоростна кутия) - ръчна, техническо състояние: добро  

Тип купе – седан, техническо състояние: има забележки; 

Ел. инсталация, техническо състояние: добро; 

Купе и тапицерия – сравнително запазени; 

Джанти – стоманени (един комплект) 

Гуми добро състояние (закупени 2015 г.): 

– добри, летни  „Барум Брилантис 2“ комплект 
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– зимни „Нокиан“ комплект; 

- резервна гума (тип патерица) 

Оборудване – ABS, ел. стъкла, имобилайзер, климатик, серво управление, 

радиокасетофон, халогенни фарове, централно заключване, въздушни възглавници, облегалка 

за глава; 

Допълнително оборудване: аптечка, триъгълник, пожарогасител. 

 

6. Комисията да обяви настоящата заповед на Интернет страницата на институцията и в 

национален ежедневник. 

7. Оглед на автомобилите  

– място за оглед, София, бул. „Княз Ал. Дондуков“, паркоместата на КЕВР пред банка 

„Сосиате Женерал Експрес Банк“ (между пресечките ул. „Бачо Киро“ и ул. „Веслец“),  

- часове за оглед, в работни дни от 15.00 часа до 17.00 часа, а в почивни дни от 10.00 

часа до 12.00 часа 

- период от 15.04.2019 г. до 21.04.2019 г. включително. 

8. За участие в търга се заплаща депозит в размер на 10 на сто от началната тръжна цена на 

вещта: 

-  280.00 лева за автомобил с рег. № СА 41 28 BT  

- 280.00 лева за автомобил с рег. № СА 41 30 BT  

- 190.00 лева за автомобил с рег. № СА 41 29 BT 

9. Начин на плащане: по банков път по сметка: 

БНБ ЦУ 

BIC - BNBG BGSD. 

IBAN - BG16 BNBG 9661 3300 1420 01 

Комисия за енергийно и водно регулиране 

10.   Участниците в търга представят: 

а) документ за внесен депозит; 

б) документ за самоличност или удостоверение за регистрация за юридическо лице; 

в) банкова сметка на кандидата. 

г) оферта в незапечатан непрозрачен плик 

11. Председателят, а в негово отсъствие член на тръжната комисия, проверява документите по 

т. 10 и поставя върху плика с офертата тръжния номер на кандидата. Приетата оферта, 

запечатана от него, се пуска в урна в присъствието на кандидата. 

12. Офертите се приемат в работни дни за периода от 15.04.2019 г. до 22.04.2019 г. 

включително, на адрес:  София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, отдел ФСД, стая 512 от 15.00 

часа до 17.00 часа. 

13. На 23.04.2016 г. тръжната комисия отваря и класира офертите в тръжен лист, в който вписва 

всички получени оферти и тръжните номера на кандидатите. 

14. За спечелил търга се обявява кандидатът, предложил най-висока цена. 

Когато двама и повече кандидати предложат една и съща цена, тръжната комисия 

определя крайния купувач чрез жребий. 

15. Резултатите се обявяват на мястото за обяви в сградата на институцията и в Интернет: 

http://www.dker.bg/, в рубриката „Новини”. 

16. Спечелилият търга заплаща предложената цена в срок до 3 работни дни от датата на 

обявяване на резултатите, след което с купувача се сключва писмен договор за покупко - 

продажба. Всички разходи по прехвърлянето на съответния автомобил са за сметка на купувача. 

17. Ако плащането не се извърши в срока по предходната точка от спечелилия търга, внесеният 

от него депозит се задържа и се предлага на следващия по ред кандидат да заплати 

предложената цена. 

18. Ако и вторият по ред кандидат не извърши плащането в определения от тръжната комисия 

нов 3-дневен срок, внесеният от него депозит също се задържа, а тръжната комисия отбелязва 

със забележка в тръжния протокол, че вещта не е продадена. 

19. Закупената вещ следва да се вдигне от купувача най-късно в 5-дневен срок от датата на 

договора за покупко - продажба.  

20. След този срок купувачът дължи сума за всеки календарен ден престой – по 10 лева за ден.  

http://www.dker.bg/
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21. Връщането на внесените депозити на неспечелилите търга участници се извършва по 

нареждане на председателя на тръжната комисия, след подписване на тръжния протокол, по 

посочена от тях банкова сметка. 

 

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за 

сведение и изпълнение. 

 

/ПОДПИС/ 

 

ДОЦ. Д–Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

 

Председател на Комисията 

за енергийно и водно регулиране  


