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О Б Я В А  

 

На основание чл.258, чл.259 от ЗПУО, Закона за държавната собственост, Правилника за 

прилагане на Закона за държавната собственост, Наредба №7 от 14.11.1997г. за продажба 

на движими вещи – частна държавна собственост и разрешение за продажба от дирекция 

ДСОП към МОН 

 

Професионална гимназия по транспорт, гр. Разлог обявява търг с тайно наддаване за 

продажба на движими вещи – частна държавна собственост, представляващи 3бр. моторни 

превозни средства и 1бр. мотокар, собственост на гимназията: 

- Товарен автомобил „ЖУК А 06“, Рег. №Е2433ВВ, година на производство 1988г. 

- Автобус „Чавдар 11 М 3“, Рег.№Е5669АР, година на производство 1989г. 

- Самосвал „ГАЗ 53 А“, Рег. № Е2524 ВВ, година на производство 1990г. 

- Мотокар „Балканкар“, тип 1792.20, зав. № 353942, година на производство 1985г. 

 

I. Търгът да се проведе от комисия в състав, съгласно заповед №РД08 – 

194/13.06.2018г. на директора на ПГ по транспорт: 

II. Начална тръжна цена за движимите вещи: 

- Товарен автомобил „ЖУК А 06“, Рег. №Е2433ВВ – 590,00лв. 

- Автобус „Чавдар 11 М 3“, Рег.№Е5669АР – 2 100,00лв. 

- Самосвал „ГАЗ 53 А“, Рег. № Е2524 ВВ – 920,00лв. 

- Мотокар „Балканкар“, тип 1792.20, зав. № 353942 – 1 420,00лв. 

Обща начална тръжна цена – 5 030лв. ( пет хиляди и тридесет лева). 

Участниците не могат да предлагат цена по – ниска от определената начална 

тръжна цена. 

III. Тръжната документация за участие в търга се предоставя безплатно и до нея се 

осигурява достъп по електронен път чрез интернет страницата на гимназията – 

www.pgt-razlog.com 

IV. Офертите за участие в търга се приемат до 17.01.2019г., 16:00 часа (7-дневен срок 

от откриване на тръжната процедура) в деловодството на гимназията, находящо се 

на адрес: гр. Разлог, ул. „Христо Ботев“ №75, като същите се завеждат във Входящ 

регистър. 

V. Търгът да се проведе на 18.01.2019г. 14.00 часа в сградата на ПГ по транспорт, 

находяща се в гр. Разлог, ул. „Христо Ботев“ №75. Комисията отваря урната и 

класира офертите в тръжен лист. В тръжния лист се вписват всички получени 

оферти и тръжните номера на кандидатите. 

VI. За участие в търга кандидатите да заплащат депозит, под формата на парична сума, 

в размер на 10 на сто от началната тръжна цена на вещите, за които се 

кандидатства по следната банкова сметка на ПГ по транспорт, гр. Разлог: IBAN: 

BG59UNCR75273151331301, BIC: UNCR BGSF, в Банка: „УниКредит Булбанк” 

АД. За внесения депозит не се дължи лихва. 

VII. Всеки участник в търга задължително да извърши оглед на движимите 

вещи, предмет на търга. Местоположението на ДМА е: гр. Разлог, ул. „Христо 

Ботев“ №75, като огледа може да бъде извършван всеки работен ден от 8.00 до 

16.00 часа в срок от 10.01.2019г. до 17.01.2019г. огледът следва да бъде извършен 

 

http://www.pgt-razlog.com/
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задължително в присъствието на представител на ПГ по транспорт. Огледът се 

извършва след предварително съгласуване с Костадин Михайлов – главен 

счетоводител в гимназията, тел. 0894713945. 

VIII. Предстоящия търг да бъде обявен най – малко в един ежедневник и на 

интернет страницата на гимназията – www.pgt-razlog.com.  

IX. Въз основа на класирането по тръжния лист, комисията да обяви за спечелил търга 

участника, предложил най – висока цена. 

X. Участникът, спечелил търга, да внесе достигнатата на търга цена, от която да се 

приспадне внесения депозит, в срок до три работни дни от обявяване на 

резултатите от търга. Ако плащането не се извърши в посочения срок депозитът на 

спечелилия търга да се задържи и се предложи на следващия по ред кандидат да 

заплати предложената от него цена в срок до три работни дни. Ако и вторият 

кандидат не извърши плащането в определения срок, тръжната комисия да 

отбележи със забележка в тръжния протокол, че ДМА не са продадени. 

XI. След заплащане на продажната цена по реда на т.X да бъде сключен писмен 

договор за покупко – продажба на моторни превозни средства, с нотариална 

заверка на подписите при спазване на чл. 144 от Закона за движение по пътищата. 

Всички разходи по прехвърляне на собствеността на МПС да са за сметка на 

купувача. Заплащането на продажната цена да се извърши по банков път по 

следната сметка на ПГ по транспорт, гр. Разлог: IBAN: 

BG59UNCR75273151331301, BIC: UNCR BGSF, в Банка: „УниКредит Булбанк” 

АД. 

XII. Връщането на внесения депозит на неспечелилите търга кандидати да се 

извърши по нареждане на председателя на тръжната комисия в срок до десет 

работни дни след подписване на тръжния протокол. 

XIII. Автомобилите да се предадат на купувача след плащане на продажната цена 

и подписване на договора по реда на т. XI, като същите следва да бъдат вдигнати от 

купувача най – късно в 5-дневен срок от датата на плащането и подписването на 

договора. След този срок купувача дължи магазинаж 0,5 на сто от достигнатата на 

търга цена за всеки ден след изтичане на срока за предаването. 

XIV. Когато няма депозирано заявление за  участие или депозирано такова не 

отговаря на условията на търга, търгът да не се провежда. В този случай да бъде 

проведен повторен търг, при прилагане разпоредбите на чл.15 от Наредба №7 от 

14.11.1997г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост. 
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