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ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ  

ЗАПОВЕД № З-ОХ-1052 от 12.12.2022 г. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

ОБЯВЯВА ВТОРИ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ 
за определяне на купувач на движими вещи - частна държавна собственост: 

Марка ОПЕЛ        Модел ВЕКТРА 

Регистрационен №  СА3526АВ 

Собственост на: КЕВР 

Местонахождение: София 

Двигател № Z18XE20FX7843         Рама № W0L0ZCF6961020661 

Год. на производство 01.11.2005  Брой врати: 4 

Обем на двигателя: 1796 см3,122  к.с.   Гориво: Бензин 

Брой места – 4 + 1 

Год. на придобиване.   2005 г. 

Изминат пробег:  186000 км 

Техническо състояние: 

В движение; 

Двигател – средно; 

Рама - има ръжда; 

Трансмисия - ръчна, средно; 

Купе - много забележки по боята, подбити детайли, ръжда; 

Ел. инсталация – средно; 

Други - не работи климатика; 

Тип купе – седан; 

Купе и тапицерия – сравнително запазени; 

Джанти – стоманени (един комплект) 

Гуми добро състояние: 

– зимни комплект 

- резервна гума – пълноразмерна 

Оборудване – ABS, климатик, серво управление, радиокасетофон, централно заключване, 

въздушни възглавници, облегалка за глава, отопление огледало, бордов компютър. 

Допълнително оборудване: аптечка, триъгълник, пожарогасител. 

Начална тръжна цена – 2152,00 (две хиляди сто петдесет и два) лева. 

ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ДЕПОЗИТ 

Размер на депозита: 10 на сто от началната тръжна цена. 

- 215.00 лева за автомобил с рег. №  СА3526АВ 

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 

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. 
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г) оферта в незапечатан непрозрачен плик 

Технически данни, състояние на автомобилите, условия и ред за участие в търга са достъпни на 

интернет страницата на комисията: http://www.dker.bg/, в рубриката „Новини”. 

Място за оглед - София, ул. „Сердика“ № 25, паркоместа в обществен паркинг. 

Часове за оглед след заявяване на телефони: 087 654 6375, или 088 901 4782 -  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 04.01.2023 г. до 10.01.2023 г. включително 

Офертите се приемат в работни дни за периода от 04.01.2023 г. до 10.01.2023 г. включително, на 

адрес:  София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, отдел ФСД, стая 512 от 15.00 часа до 17.00 

часа. 

http://www.dker.bg/

