
Т Р А К И Й С К И  У Н И В Е Р С И Т Е Т  –  Г Р . С Т А Р А  З А Г О Р А  

 

З А П О В Е Д  

№ 478 от 25.02.2022 г. 

 

На основание чл. 6 във връзка с чл. 1, ал. 2 и Раздел ІІ от НАРЕДБА № 7 от 

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

от Министъра на финансите /обн. ДВ, бр.109/21.11.1997 г./ 

 

Н А Р Е Ж Д А М :  

 

Откривам процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за 

продажба на движими вещи (бракувано, ненужно и неизползваемо имущество) –

употребявани моторни превозни средства (7 броя) – собственост на Тракийски 

университет – гр. Стара Загора при следните условия: 

 

1. Търгът да се извърши по реда и при условията на Раздел ІІ от Наредба № 7 от 

14.11.1997 г. на Министъра на финансите. 

2. Предмет на търга са: моторни превозни средства (7 броя - употребявани) 

собственост на Тракийски университет – гр. Стара Загора. 

3. Определям начална тръжна цена на вещите, както следва: 

- за лек автомобил „Опел Астра“ – 23.02.2000г – начална тръжна цена от 800 

лв. без ДДС (осемстотин лева без вкл.ДДС) 

- за лек автомобил „Опел Астра“ – 10.09.1998г – начална тръжна цена от 600 

лв. без ДДС (шестстотин лева без вкл.ДДС) 

- за автобус „Форд Транзит” 10.05.1999 – начална тръжна цена от 1 500 лв. 

без ДДС (хиляда и петстотин лева без вкл.ДДС) 

- за лек автомобил „Рено Меган Сценик “ – 15.07.1997г – начална тръжна 

цена от 400 лв. без ДДС (четиристотин лева без вкл.ДДС) 

- за лек автомобил „Форд Транзит “ – 07.07.2011г – начална тръжна цена от 

4830 лв. без ДДС (четири хиляди осемстотин и тридесет лева без вкл.ДДС) 

- за лек автомобил „Форд Ескорт  “ – 30.11.1995г – начална тръжна цена от 

400 лв. без ДДС (четиристотин лева без вкл.ДДС) 

- за лек автомобил „Деу Есперо“ – 13.01.1999г – начална тръжна цена от 400 

лв. без ДДС (четиристотин лева без вкл.ДДС) 

4. Депозитът за участие в търга е в размер на 10 % от първоначалната тръжна 

цена. Депозитът следва се внесе по банков път – по следната банкова сметка: при 

банка Уникредит Булбанк АД, IBAN BG 70 UNCR 7630 3300 0007 69 BIC: 

UNCRBGSF или в брой – в касата на Ректорат при Тракийски университет гр. Стара 

Загора, както следва: 



- за лек автомобил „Опел Астра“ – 23.02.2000г – сумата от 80,00 лв. (осемдесет 

лева) 

- за лек автомобил „Опел Астра“ – 10.09.1998г – сумата от 60,00 лв. (шестдесет 

лева) 

- за автобус „Форд Транзит” 10.05.1999 – сумата от 150,00 лв. (сто и петдесет 

лева) 

- за лек автомобил „Рено Меган Сценик “ – 15.07.1997г – сумата от 40,00 лв. 

(четиридесет лева) 

- за лек автомобил „Форд Транзит “ – 07.07.2011г – сумата от 483,00 лв. 

(четиристотин осемдесет и три лева ) 

- за лек автомобил „Форд Ескорт“ – 30.11.1995г – сумата от 40,00 лв. 

(четиридесет лева) 

- за лек автомобил „Деу Есперо“ – 13.01.1999г – сумата от 40,00 лв. 

((четиридесет лева) 

5. Цена на тръжните книжа – 20.00 лв. без ДДС (двадесет лева без ДДС), 

платима в брой – в касата на Ректорат на Тракийски университет, Студентски град, 

като тръжната документация се получава в срока за подаване на заявления за участие. 

6. Кандидатите за участие в търга могат да извършат оглед на МПС всеки 

работен ден в срока за подаване на заявления за участие, след предварителна заявка 

на телефоните, посочени в обявата. 

7. Заявления за участие в търга се приемат в Деловодството на Тракийски 

университет гр. Стара Загора – Ректорат, всеки работен ден в срок до 10.03.2022 г. 

включително. 

8. Подадените заявления за участие да се разгледат от определената с 

настоящата Заповед Комисия, като търгът да се проведе на 11.03.2022 г. от 10.00 часа 

в Заседателната зала на Тракийски Университет гр. Стара Загора. 

9. За спечелил търга се обявява кандидатът, който е предложил най – висока 

цена. 

10. Резултатите от търга да се обяват на мястото за обяви в сградата на 

Тракийски университет – Ректорат в деня на провеждане на търга и подписване на 

тръжния протокол. 

11. Одобрявам приложената към настоящата заповед Тръжна документация за 

участие в търга. 

12. Настоящата заповед да се обяви на видно място в сградата на Тракийски 

университет гр. Стара Загора и да се публикува обявление в един ежедневник не по-

късно от една седмица от срока, определен за откриване на тръжната процедура и 

подаване на заявления за участие. 

13. Спечелилият търга кандидат заплаща предложената цена в срок до 3 /три/ 

работни дни от датата на обявяване на резултатите в български лева, по банков път – 

по посочената в Тръжния протокол банкова сметка на Продавача. В случай, че 

плащането не се извърши в срока по предходното изречение, депозитът на този 



кандидат се задържа и се предлага на следващия по ред кандидат да заплати 

предложената от него цена. 

14. Връщането на внесения депозит на неспечелилите търга кандидати се 

извършва по нареждане на Председателя на тръжната комисия след подписване на 

тръжния протокол. 

15. Вещите се предават на Купувача след плащане на цената. Собствеността 

върху вещите  

16. Назначавам Комисия за провеждане на търга в състав: 

Председател: Александър Александров – отговорник «Спомагателни дейности» 

при Тракийски университет – гр. Стара Загора 

Членове: 

1. Адв. Зоя Колева – юрист   

2. Валентина Раллис – техник отдел „Строителство и университетска 

собственост“ на ТрУ  

3. Надежда Владимирова – зам. гл. счетоводител при Тракийски университет – гр. 

Стара Загора  

4. Донка Червенакова – техник отдел „Строителство и университетска 

собственост“ на ТрУ 

Резервни членове:  

5. Адв. Вилиана Цонева – юрист  

6. Светла Стоянова – ст.експерт счетоводител при Тракийски университет гр. 

Стара Загора 

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за 

сведение и изпълнение. 

 

 

 

РЕКТОР:…………/п /…………… 

                                                                                          Доц. д-р Добри Ярков 

 


