
О Б Я В Л Е Н И Е 

 

„СЪОБЩИТЕЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ“ ЕАД  

О Б Я В Я В А 

I. Търг с явно наддаване за продажба на 1 (един) брой моторно превозно 

средство, собственост на „Съобщително строителство и възстановяване“ ЕАД с 

определени от независим лицензиран оценител цени, както следва: 

МПС, находящи се в Централно Управление на ССВ ЕАД гр. София 1853, кв. 

Челопечене: 

1. Лек автомобил Ситроен С 5, Рег. № С1050НХ. 

 

II. Първоначална тръжна продажна цена на автомобилите, депозит и стъпка на 

наддаване: 

Тр

ъж

ен

№ 

Рег.№ Наименование Годин

а на 

регист

рация 

Начална 

тръжна цена в 

лв. с ДДС 

Депозит за 

участие в 

търга 5 % 

Стъпка на 

наддаване 3 % 

МПС, находящи се в Централно Управление на ССВ ЕАД гр. София 1853, кв. Челопечене 

1 С1050НХ Ситроен С5 2004 1 700 85,00 51,00 

III. Вид на търга: Търг с явно наддаване. 

 

IV. Начин и срок на плащане на цената – Цената по сделката е достигнатата на търга 

най – висока цена за всяко едно от обявените за продажба моторни превозни средства. 

Заплащането на стойността на закупените моторни превозни средства, се извършва по 

банкова сметка на „Съобщително строителство и възстановяване“ ЕАД в „Първа 

Инвестиционна Банка“ АД - BG47FINV915010BGN027SW, в срок до 5 (пет) работни дни 

от датата на провеждане на процедурата по наддаването. 

 

V. Получаване на тръжна документация: Тръжната документация е безплатна и 

може да бъде свалена в 14-дневен срок от публикуването на настоящото Обявление, като е 

осигурен пълен достъп до документацията по електронен път в „Тръжни процедури” на 

интернет страницата на „Съобщително строителство и възстановяване“ ЕАД -  

www.dpssv.com , както и на интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия 

и контрол, Раздел „Обяви на публичните предприятия“ - https://appk.government.bg  

Всяко заинтересовано лице може да се обръща за допълнителна информация към ССВ 

ЕАД, чрез определеното лице за контакт: Ръководител Отдел Автотранспорт – 

Александър Владимиров, сл. тел.: +359 887 633 067, e-mail: a.vladimirov@dpssv.com 

  

http://www.dpssv.com/
https://appk.government.bg/
mailto:a.vladimirov@dpssv.com


VI. Условия за оглед: 

 

Моторното превозно средство, находящо се в ССВ ЕАД, Централно управление 

София – оглед може да се извършва  всеки работен ден от 09,00 до 16,00 часа  от 

28.07.2022 г. до 09.08.2022 г., вкл. на адрес гр. София 1853, кв. Челопечене след 

предварителна уговорка със служител на дружеството – Александър Владимиров, сл. 

тел.: +359 887 633 067 

 

VII. Дата, място и час на провеждане на търга – Търгът ще бъде открит в 10,30 часа 

на 11.08.2022 г. /Четвъртък/ в заседателната зала на партерен етаж в административната 

сграда на ССВ ЕАД, с адрес гр. София 1853, кв. Челопечене от Председателя на Комисията 

по настоящото Решение. 

За участие в търга, всеки кандидат задължително подава писмено Заявление за 

участие в търга (Приложение № 2) по пощата или с куриер /с обратна разписка/, лично 

или през упълномощен представител в сградата на ССВ ЕАД, находяща се в гр. София 

1853, кв. Челопечене, всеки работен ден от 09,00 до 16,00 часа в срок от 14 дни от 

публикуване на уведомлението (до 10.08.2022 г.). Документи след указания срок не се 

приемат.  

В случай, че на търга се яви само един кандидат от подалите заявление за участие, 

търгът се отлага с два часа и ако след този срок не се яви друг, кандидатът се обявява за 

спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по – ниска от началната 

тръжна цена. 

Търгът ще се проведе и когато е подадено само едно заявление за участие, като 

участникът се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по 

– ниска от началната тръжна цена. 

VIII. Повторно провеждане на търга: В случай, че на търга не се яви кандидат, 

същият ще се проведе повторно при същите условия на 25.08.2022 г. /Четвъртък/ от 10,30 

часа в заседателната зала на партерен етаж в административната сграда на ССВ ЕАД, с 

адрес гр. София 1853, кв. Челопечене. 

Когато на търга, провеждан повторно, се яви само един кандидат, той се обявява за 

спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по – ниска от началната 

тръжна цена. 

Заявления за участие в повторния търг се приемат до 16,00 часа на работния ден 

предхождащ деня на провеждане на търга или 24.08.2022 г. 

 











Заличено съгл. чл. 2 от ЗЗЛД





 

 

 
„СЪОБЩИТЕЛНО СТРОИТЕЛСТВО и ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ“ ЕАД 
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Приложение № 2 

 

 

ДО  

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР  

НА СЪОБЩИТЕЛНО СТРОИТЕЛСТВО  

И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ЕАД 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ 

от 

 

……………………………………………………………………………….................................. 

(трите имена на лицето) 

лична карта № .................................., издадена от ................................... на ........................... г.,  

ЕГН ................................., живущ/а в гр............................., ул……………………………. № .....,  

ж.к. ............................................................................, бл. ........, вх. ....., ап. ......., представител на  

............................................................................................................................................................. 

(наименование на търговеца) 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР, 

След като се запознах с документацията за участие в търг с явно наддаване за продажба на 

1 (един) брой моторно превозно средство, собственост на „Съобщително строителство и 

възстановяване“ ЕАД и началната им тръжна цена, с определена от независим лицензиран 

оценител, 

 

ЗАЯВЯВАМ: 

1. Приемам условията, посочени в тръжната документация и желая да участвам в търга за  

лек автомобил, марка, модел, с регистрационен номер и начална тръжна цена, както следва: 

1. …………………………….; 

 

 

Приложения: Документите, посочени в раздел ІІ А от тръжната документация. 

 

 

Дата: ………2022 г.        Подпис: 

 

mailto:office@dpssv.com


 

 

 
„СЪОБЩИТЕЛНО СТРОИТЕЛСТВО и ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ“ ЕАД 
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Приложение № 3 

 

 

Протокол за оглед1  

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписаният ……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декларирам, че направих подробен оглед на вещта и съм запознат с всички особености, 

които биха повлияли на предложената от мен цена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата:…………2022 г.                                                             Декларатор:……………………… 

 

 

 

 

 

 
1 Протоколът за оглед се прилага само в случаите, когато кандидатът е извършил 

такъв. 
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