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Заповед 
 

№: EPR-356/06.10.2020 г. 
 

 
На основание Решение на УС на ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД от 15.06.2020 г. 

 
                                                       Н А Р Е  Ж  Д А М Е: 

 
Откриване на процедура по провеждане на втори етап на публичен търг с тайно 

наддаване за продажба на изведено от експлоатация МПС, собственост на ЕНЕРГО-ПРО 

Варна ЕАД при първоначална тръжна цена, определена от лицензиран оценител, 

намалена с 20%. 

 

Публичният търг с тайно наддаване да се проведе при следните правила от комисия в 

състав: 

Председател: Боно Дюлгярски – Директор Дирекция  Доставки       

Членове:  
1. Пламен Малджиев – Директор Дирекция НИАП 

2. Николай Георгиев – Началник отдел АП/НИАП 

3. Елена Ангелова – Специалист разходи и планиране АП/НИАП 

4. Антоанета Мянкова - Юрисконсулт  Дирекция Правна и УВ. 

1.Предмет на търга - 1 (един) брой МПС, собственост на ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД, както 

следва: 

Позици
я № 

Рег.№   Марка Модел 
Година на 

производство 
Местонахождение 

Нова цена 
-20% 

(лв. без ДДС) 

Депозит за 
внасяне  

5%/ 
Стъпка за 

наддаване 
5 % 

1 B 0185 HC Киа Прежио 2004 Варна        1 976 лв      98,80 лв 

 

2. Вид на търга 

Публичен търг с тайно наддаване за физически и юридически лица. 

 
3. Начална тръжна цена 

Пазарна стойност (лева без ДДС), определена от независим лицензиран оценител и 

намалена с 20%, посочена в т.1. 

 

4. Стъпка за наддаване  

5 % (пет процента) от началната цена 
 

5. Необходими документи за участие в търга: 

1. Заявление за участие по образец; 

2. Удостоверение за актуално състояние на юридическото лице; 
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3. Нотариално заверено пълномощно за участие в търга, когато участникът се 

представлява от пълномощник; 

4. Документ за внесен депозит за участие в размер на 5% (пет процента) от 

началната цена на автомобила. 

 
6. Срок и място за подаване на заявления за участие в търга:  

От  12.10.2020 г. до 17:00 ч. на 06.11.2020 г.  

Заявлението за участие в търга се поставя в непрозрачен запечатан плик и се подава 

лично или по куриер/пощенски услуги в Деловодство с адрес: гр. Варна, Варна Тауърс, кула 

Г, бул. Владислав Варненчик 258, ет.4.  

 

7. Оглед на автомобила           
Оглед на автомобила ще се извършва от 27.10.2020 г. до 29.10.2020 г. и от 03.11.2020г. до 

05.11.2020г.  в периода от 14:00 до 16:00 часа. За справки и информация:  

          

Местонахождение на МПС Лице за контакт Телефон 

Варна 
  

ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ ПЕТКОВ                    0886318729 

ДЕЯН ЕНЧЕВ БОЙЧЕВ           0885919952 

ИВАЙЛО КРАСИМИРОВ ИВАНОВ 0884774956 

 

8. Размер и начин на плащане на депозита за участие 

Всички разплащания, свързани с провеждането на настоящия търг, се извършват в 

български лева. Депозитът за участие се определя в размер на 5% (пет процента) от 

началната цена на автомобила,като при участие за няколко автомобила,процентът се 

изчислява върху всяка цена за съответния автомобил от начално обявените цени. 

Депозитът се внася по банковата сметка на дружеството  собственик, както следва:  

ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД  

IBAN: BG25RZBB91551008679245 

BIC: RZBBBGSF 

Райфайзенбанк (България) ЕАД 

като платежното нареждане се прилага в плика с документацията. Внесените депозити на 

участници,които не са спечелили се връщат 30 дни след закриване на търга. Депозитът се 

връща по банков път по сметка, посочена от всеки от участниците. 
                                                           

9. Дата и място на провеждане на търга : 

От 10.00 часа на 10.11.2020 г. в гр. Варна, Варна Тауърс, кула Г, бул. Владислав Варненчик 

258, ет.4, стая 407. 

 

10. Запечатване на предложенията 

1. Върху голям непрозрачен и запечатан ПЛИК 1 следва задължително да се изпише 

следното:  

получател: ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД, гр. Варна, п.к. 9009, бул. Владислав Варненчик № 

258, Варна Тауърс-Г, Деловодство, ет. 4; 

подател: име, презиме, фамилия на участника/ наименование (за юридически лица)  

Относно: участие в търг за продажба на МПС.  

2. Необходимите документи за участие в търга по т.5, се поставят в непрозрачен запечатан 

ПЛИК 2, който се поставя в големия ПЛИК 1. 
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3. Върху ПЛИК 2 трябва да бъдат изписани трите имена на участника/ упълномощеното 

лице/ наименование (за ЮЛ), с посочени данни за адрес за контакт, телефонен номер, 

имейл адрес, както и регистрационен номер на автомобила.  

Документи, получени с куриер или подадени лично в Деловодство след посочените дата и 

час ще се считат за невалидни и няма да участват в търга. Същите ще бъдат връщани 

незабавно на подателя. 
 

11. Процедура по провеждането 

Поради извънредната обстановка, свързана с пандемията от Ковид-19, търгът ще се 

проведе неприсъствено за участниците.  

В деня и часа, определени за провеждане на търга председателят на комисията: 
- проверява присъствието на членовете на комисията; 

- обявява откриването на търга и неговия предмет. 

След откриване на търга, комисията проверява съдържанието на подадените заявления. 

Не се допускат до участие в търга участници, чиито предложения: 
- са подадени след срока, определен с обявлението и с правилата за провеждане на 

търга; 
- са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
- не съдържат някои от задължителните документи и данни по т.5. 

Председателят на комисията при отваряне на всеки плик проверява дали са спазени 
условията за участие в търга, обявява редовността на предложението и оповестява 
предложената цена. При несъответствие на сумата между цифром и словом, за валидна се 
смята посочената словом сума. 
Предложената от участника минимална тръжна цена следва да е сбор от началната тръжна 
цена плюс стъпка / няколко стъпки всяка една в размер на  5% (пет процента) от нея. В случай, 
че предложената тръжна цена не отговаря на изискването за минимална начална тръжна цена 
плюс стъпка/няколко стъпки в размер на 5% (пет процента) от нея, отправеното предложение 
се приема, като начална тръжна цена плюс по-високата стъпка от предложената цена. 

Търгът се смята за спечелен от участника, предложил най-висока цена по определената 

позиция. 

При предложена еднаква най-висока цена от повече участници, търгът продължава между 

тях като се уведомяват участниците по имейл и телефон да изпратят подобрени оферти, 

като се започне от тази цена и се наддава на стъпки от 5%.  

В случай, че някой от допуснатите участници е предложил цена по-ниска от началната 

тръжна цена, той не се допуска до по нататъшно участие в търга и депозитът му се 

задържа. 

Председателят обявява спечелилия участник за конкретната позиция по приложения 

списък  и продължава по следващите позиции. След изчерпване на позициите, търгът се 

закрива. 

Внесения депозит за участие се задържа до заплащане на продажната цена от спечелилия 

търга участник. Ако цената не бъде платена в срока по т. 12, депозитът се задържа. Член 

на комисията кани следващия участник, който е предложил най-висока цена да закупи 

автомобила. Ако този участник се съгласи, той се обявява за купувач. Ако не се съгласи 

или ако не внесе сумата в тридневен срок от обявяването му за купувач, член на комисията 

предлага автомобила на следващия по реда на предложените цени наддавач и постъпва 

така до изчерпване на всички наддавачи. Наддавач, който не внесе в срок предложената 

цена, ще му се задържи депозита.  

За резултата от търга, комисията съставя протокол, който се подписва от членовете на 

комисията. Спечелилият участник ще бъде уведомен по имейл и/или по телефона в срок 

до 2 работни дни от провеждането на търга. 
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12. Начин на плащане 

Спечелилият участник в 3-дневен срок от уведомяването му следва да внесе за 

конкретната позиция договорената сума плюс 20% ДДС, минус внесения депозит, по 

банкова сметка: 

ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД  

IBAN: BG25RZBB91551008679245 

BIC: RZBBBGSF 

Райфайзенбанк (България) ЕАД 
 

13. Сключване на договор 

Копия на платежния документ, на документа за самоличност и застрахователната стойност 

на автомобила (предоставя се по желание от купувача или се осигурява от нотариуса за 

сметка на купувача) се изпращат по имейл на членове на комисията, както следва: до 

Elena.Angelova@energo-pro.bg, с копие до Plamen.Maldzhiev@energo-pro.bg. На участника 

се издава фактура за покупко-продажбата.  

Договорът за покупко-продажба на автомобила се сключва пред нотариус, посочен от 

продавача, в 10-дневен срок след предоставяне на платежния документ.  

В случай, че в горепосочения срок не бъде подписан договор за покупко-продажба на МПС 

по вина на спечелилия участник, той губи правото за сключване на договор, както и 20% от 

договорената цена с ДДС. В този случай, член на комисията кани следващия участник за 

сключване на договор, съобразно класирането, до изчерпване на всички предложения за 

конкретната позиция.  

Автомобилът се предава с приемо-предавателен протокол след сключването на договора 

за покупко-продажба на МПС. Разходите по прехвърлянето на МПС, включително и 

застрахователната стойност са за сметка на купувача. 

 

 

 

 

_________________________________________                                                                                                                                 ________________                                                                      __________________________________                                                                                                                                _______________________                                                   

  

Член на УС на  Член на УС на 

ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД 

 

ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД 
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