ЗАПОВЕД
№ РД-07-108/28.05.2020 г.
На основание чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за електронните съобщения, чл. 64 от Закона за
държавната собственост, чл. 20 във връзка с чл. 25 от Наредба № 7 от 14 ноември 1997 г. за
продажба на движими вещи - частна държавна собственост

Н А Р Е Ж Д А М:
I. На 10.06.2020 г. от 11:00 часа в сградата на Комисията за регулиране на съобщенията
(КРС), гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6, да се проведе повторен търг с явно наддаване за
продажба на 6 (шест) броя употребявани автомобили, собственост на КРС, с начална тръжна цена,
както следва:
1. лек автомобил марка ПЕЖО, модел 307, с регистрационен номер С 2625 НХ - 2 080 лв.;
2. лек автомобил марка ПЕЖО, модел 307, с регистрационен номер С 2629 НХ - 2 080 лв.;
3. лек автомобил марка ПЕЖО, модел 307, с регистрационен номер С 2630 НХ - 2 080 лв.;
4. лек автомобил марка ПЕЖО, модел ПАРТНЕР, с регистрационен номер С 1985 НА - 2
800 лв.;
5. автомобил марка Фолксваген, модел Шаран, с регистрационен номер С 0388 МВ - 2 800
лв.;
6. лек автомобил марка САНТАНА, модел 350 Д, с регистрационен номер СА 5897 ВТ - 6
320 лв.
ІІ. Повторният търг да се проведе по реда на Раздел ІІІ от Наредба № 7 от 14 ноември 1997
г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от министъра на
финансите.
III. Автомобилите да бъдат изложени за оглед в помещение (гараж) в гр. София, сградата
на КРС на бул. „Шипченски проход“ № 69, за период от 04.06.2020 г. до 08.06.2020 г.
включително, за времето от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч., в работните дни.
IV. За участие в повторния търг, участниците следва да заплатят до 09.06.2020 г. депозит в
размер на 10 % (десет на сто) от началната тръжна цена на вещта, за която кандидатстват, по
банковата сметка на КРС в БНБ ЦУ: IBAN BG16 BNBG 9661 3300 1226 01, BIC: BNBGBGSD.
V. Определям стъпка за наддаване - 5 % от началната цена на всеки от автомобилите.
VI. Председателят на комисията да обяви спечелилият наддаването за всяка вещ, като
класирането да се отрази в протокол.
VII. Заплащането на предложената цена за всеки автомобил да се извърши от спечелилия
търга кандидат в срок до 3 (три) работни дни от закриване на търга по банковата сметка на KРС в

БНБ ЦУ: IBAN BG 78 BNBG 9661 3000 1226 01, BIC BNBGBGSD, след което да се сключи
договор за продажба.
VIII. Назначавам комисия за организиране и провеждане на търга с явно наддаване в
състав:
Председател: Красимир Василев – главен експерт, отдел „Стопански дейности“,
дирекция „Финансови и административни дейности“ (ФАД), и
Членове:
1. Силвия Христова – счетоводител в дирекция ФАД;
2. Силвена Райкова – главен юрисконсулт в дирекция „Правна”.
IX. Комисията да обяви настоящата заповед на таблото за обявления в сградата на КРС в
гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6 и на страницата на КРС в интернет.
X. Обявлението за организирането на търга да се публикува в един централен и един
местен ежедневник не по-късно от 7 (седем) дни преди датата, определена за провеждане на търга.
XI. Одобрявам тръжна документация за продажба чрез повторен търг с явно наддаване
на движими вещи - частна държавна собственост: 6 (шест) броя леки автомобили, съгласно
Приложението към настоящата заповед.
XII. Тръжната документация по т. ХI да бъде публикувана на страницата на КРС в
интернет.
С настоящата заповед да бъдат запознати служителите по т. VIII - за сведение и
изпълнение.
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