
к о п и е 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ" 
1000 София, ул."6-ти септември" № 29, тел.: +359 2 982 4971; факс: +359 2 946 1339 

З А П О В Е Д 

J t M 1 5 . « 

ОТНОСНО: Провеждане на трети последователен търг с явно 
наддаване за продажба на движими вещи-частна държавна собственост, 
стопанисвани от Държавна агенция „Технически операции", подлежащи на 
продажба по реда на Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими 
вещи-частна държавна собственост 

На основание чл. 19г, ал. 1, т. 1 и т. 8, ал. 2 от Закона за специалните 
разузнавателни средства и във връзка с чл. 64 от Закона за държавната 
собственост, чл. 69, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за 
държавната собственост, чл. 2, т. 2, чл. 4 и чл. 20 от Наредба № 7 от 
14.11.1997 г. за продажба на движими вещи-частна държавна собственост, 
заповед № РД 30-4486 от 21.07.2022 г. и докладна записка изх. № 31-17324 
от 24.11.2022 г., 

З А П О В Я Д В А М : 

I. На 17.01.2023 г. (вторник) от 09:30 часа в сградата на Столична 
дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", гр. София, бул. 
„Рожен" № 26, да се проведе трети последователен търг с явно наддаване за 
продажба на движими вещи-частна държавна собственост, представляващи 
употребявани автомобили и гаражно оборудване, както следва: 

1. Автомобили с регистрационни номера. 
№ Година Начална Начална 
по 
ред 

Марка,мо 
дел Per. № Рама№ Двигател № 

на 
първа 

тръжна 
цена без 

тръжна 
ценас 

Марка,мо 
дел 

регист 
рация 

ДДС ДДС 

1 Ауди A3 С4137ХВ WAUZZZ8LZ AGN029825 1999 1166,67 1400,00 
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ХА091954 

2 Деу 
Ланос 

СА9441МХ KLATF69YE 
WB260956 

A15SMS190 
947В 

1999 700,00 840,00 

3 Форд 
Ескорт 

СА9632АН WFOAXXGC 
AAMU39591 

MU39591 1992 525,00 630,00 

4 Опел 
Вектра 

СА6483РА WOL000036V 
1029294 

X20XEV142 
81203 

1997 816,67 980,00 

5 VWTpaHC 
портер 

СА0139СМ WV2ZZZ70Z 
VH098713 

ABL113160 1997 2041,67 2450,00 

6 Мерцедес 
С 180 

С1113ВР WDB2020181 
А679748 

11192110121 
442 

1998 1283,33 1540,00 

7 Мерцедес 
С 180 

СА4656АМ WDB2020181 
А667466 

11192110116 
606 

1998 1283,33 1540,00 

8 Деу 
Лацети 

С0472ХР KLANF19VD 
5К138903 

F15D305417 
5К 

2005 641,67 770,00 

9 
Пежо 405 

СВ1148КВ VF315ED9270 
289458 

1CU8800243 
0 

1991 700,00 840,00 

4. Гаражно оборудване. 
№ Марка/модел Начална Начална 
по Наименование Брой тръжна цена тръжна цена с 

ред 
Брой 

без ДДС ДДС ред без ДДС ДДС 

1 Подемник 4 - колонен, 2,5 t. 1 SDO-2 1633,33 1960,00 

II. Определям КОМИСИЯ за организиране и провеждане на трети 
последователен търг с явно наддаване в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: - служител в ДАТО. 

ЧЛЕНОВЕ: 
1. - служител в ДАТО; 
2. - служител в ДАТО; 
3. - служител в ДАТО; 
4. - служител в ДАТО. 

РЕЗЕРВЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
1. - служител в ДАТО. 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ: 
1. - служител в ДАТО; 
2. - служител в ДАТО; 
3. - служител в ДАТО. 
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III. Настоящата заповед, без състава на комисията, да се обяви на 

видно място в сградата на ДАТО, гр. София, ул. „6-ти септември" № 29, в 
сградата на Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на 
населението", гр. София, бул. „Рожен" № 26 и на интернет страницата на 
ДАТО, не по-късно от 23.12.2022 г. 

IV. Председателят на комисията да организира публикуването на 
обявление за организиране на трети последователен търг с явно наддаване 
за продажба на движими вещи-частна държавна собственост, в един 
централен и един местен ежедневник, не по-късно от 23.12.2022 г. 

V. Огледът на вещите да се извърши в района на Столична дирекция 
„Пожарна безопасност и защита на населението", гр. София, бул. „Рожен" 
№ 26, за времето от 05.01.2023 г. до 13.01.2023 г. включително, в работни 
дни, от 10:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 15:30 часа. 

VI. Комисията и участниците в търга да спазват пропускателния 
режим за влизане в сградата на Столична дирекция „Пожарна безопасност и 
защита на населението", гр. София, бул. „Рожен" № 26. 

VII. За участие в търга участниците следва да подадат заявление за 
участие в търг с явно наддаване за продажба на движими вещи-частна 
държавна собственост (Приложение № 1) и декларация за съгласие за 
обработка на лични данни (Приложение № 2) неразделна част от 
настоящата заповед, и да заплатят депозит в размер на 10 на сто от 
началната тръжна цена на вещта без ДДС, за която кандидатстват. 
Подаването на заявление и декларация за участие в търга, и внасянето на 
депозит в брой става в дните за оглед на вещите, в района на Столична 
дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", гр. София, бул. 
„Рожен" № 26 - до 15:30 часа на 13.01.2023 г. Участниците могат да внесат 
депозит за участие и по следната банкова сметка на ДАТО: 

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА 
IB AN: BG 04 BNBG 9661 3300 1459 03 
BIC: BNBGBGSD 
Титуляр на сметката: Държавна агенция „Технически операции" 

Платеният депозит следва да бъде постъпил в посочената банкова 
сметка до 15:30 часа на 13.01.2023 г. 

При внасяне на депозита за участие по банков път, в основанието 
задължително да се изписва тръжния номер, за който участникът 
кандидатства. 
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VIII. Кандидат за участие в търга може да бъде всяко българско или 

чуждестранно физическо или юридическо лице. Допускат се кандидати за 
участие в търга и чрез пълномощник, след представяне на нотариално 
заверено пълномощно за участие в търга. В случай, че кандидатът е 
чуждестранно лице, пълномощното се представя и с превод на български 
език. 

IX. Търгът да се проведе при условие, че присъстват всички членове 
на комисията и е внесен най-малко един депозит за даден тръжен номер. 

X. Когато се яви само един кандидат за даден тръжен номер, да се 
обяви за спечелил търга по обявената начална цена. 

XI. При започване на търга, кандидатите да представят пред 
председателя на тръжната комисия: 

1. Документ за платен депозит за участие; 
2. За физически лица и представители на юридически лица - документ 

за самоличност, а в случаите на упълномощаване - нотариално заверено 
пълномощно за участие в търга; 

3. За кандидати, регистрирани по Търговския закон в Република 
България - удостоверение за актуално състояние по чл. 23 от Закона за 
търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел 
или единен идентификационен код (ЕИК); 

4. За кандидати, чуждестранни юридически лица - еквивалентен 
документ по т. 3 на съдебен или административен орган на държавата, в 
която са установени, с превод на български език. 

XII. Тръжната комисия да провери редовността на представените 
документи и да отстрани от участие кандидат, който е представил 
нередовни документи. Допуснатите кандидати да се впишат в тръжен 
списък на участниците, като им се раздадат последователни номера. 

XIII. Определям стъпка за наддаване - 10 на сто от началната тръжна 
цена без ДДС. 

XIV. Наддаването да се извършва поотделно за всеки тръжен номер 
чрез обявяване на участника или участниците. 

XV. В случай на явяване на повече от един кандидат за един тръжен 
номер, наддаването да се извършва от участниците на последователни суми 
над началната тръжна цена без ДДС в определената в т. XIII стъпка, 
раз1раничена от председателя на комисията със звуков сигнал, като всяко 
увеличение трябва да бъде равно на определената стъпка. 

XVI. Преди третото обявяване на последната оферта по т. XV, да се 
направи предупреждение, че тя е последна и ако няма друго предложение, 
наддаването приключва със звуков сигнал. Председателят на комисията 
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обявява участника, спечелил търга за съответния тръжен номер и 
предложената от него цена, след което закрива търга за този номер. 

XVII. За резултатите от проведения търг комисията да състави тръжен 
протокол за всеки тръжен номер в 3 (три) екземпляра, по един за 
спечелилия търга, за комисията и за касата на ДАТО, съгласно чл. 22, ал. 4 
от Наредба № 7 от 14.11.1997 г. 

XVIII. Плащането на спечелилите вещи от участниците да се извърши 
в срок до 3 (три) работни дни след закриването на търга по следната банкова 
сметка: 

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА 
IB AN: BG 23 BNBG 9661 3000 1459 01 
BIC: BNBGBGSD 
Титуляр на сметката: Държавна агенция „Технически операции" 

XIX. При неплащане на цената в посочения в т. XVIII срок, депозитът 
не се връща. В случай, че има втори участник се обявява за служебно 
спечелил търга за съответния тръжен номер, по предложена при 
наддаването от него последна оферта, след което същия се поканва от 
председателя на комисията по т. II в срок до 3 (три) работни дни от 
получаването на поканата да извърши плащането по банковата сметка, 
посочена в т. XVIII. Ако не внесе цената в определения срок, комисията 
отбелязва със забележка в тръжния протокол, че вещта не е продадена. 

XX. За спечелените от участниците в търга вещи да бъдат съставени 
необходимите документи - тръжен протокол по т. XVII., договор за 
покупко-продажба и фактура за заплатената от кандидат-купувача вещ. 

XXI. Директорът на дирекция „Управление на собствеността" да ме 
представлява при сключването на договорите за прехвърляне правото на 
собственост на вещите със спечелилите търга купувачи, които са внесли 
предложената цена, включително при писмените договори с нотариална 
заверка на подписите за покупко-продажба на автомобилите. Разноските по 
прехвърляне правото на собственост и нотариална заверка на подписите на 
договорите за покупко-продажба на вещите, да бъдат за сметка на купувача. 

XXII. Закупена вещ следва да се получи от купувача в срок от 5 (пет) 
работни дни от датата на прехвърляне на собствеността, за което да се 
състави приемо-предавателен протокол между купувача и материално-
отговорното лице на съответния отдел на Държавна агенция „Технически 
операции". 
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XXIII. Връщане на депозитите на неспечелилите търга да се извърши 

по нареждане на тръжната комисия. 
XXIV. Депозитът се възстановява на спечелилия търга кандидат след 

заплащане на цената и сключване на договор за покупко-продажба на 
вещите от настоящата заповед. 

XXV. Участниците в търга имат право да подават жалби в 7 (седем) 
дневен срок от датата на провеждане на търга по реда на АПК за неспазване 
на неговата организация и провеждане. 

Организацията по изпълнението на заповедта възлагам на 
председателя на комисията, а по т. XXI. на директора на ДУС. 

Прекият контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния 
секретар на ДАТО, а контролът по т. XXI. ще осъществявам лично. 

Цялостния контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам 
лично. 

Копие от заповедта да се изпрати на главния секретар на ДАТО, 
директорите на ДУС, ДПУФ, ДПНО и председателя на комисията за 
сведение и изпълнение, а за председателя на комисията 2 броя за поставяне 
на видно място. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ 
„ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ" 
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