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З А П О В Е Д 

 

№ 575 / 09.03.2022 г. 

гр. Стара Загора 

 

 

На основание чл. 3 във връзка с чл. 6 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./ и във връзка с 

моя Заповед № 478 от 25.02.2022 г. за откриване на търг с тайно наддаване за 

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

Тракийски университет – гр. Стара Загора  

 

Р Е Ш И Х : 

 

Предвид отпаднала необходимост към настоящия момент от продажба на 2 

/два/ броя моторни превозни средства и неявили се кандитати на няколко поредни 

тръжни процедури и като взех предвид възникналата неотложна потребност от 

ползване на служебни автомобили за нуждите на Академичен технологичен 

комплекс към ТрУ с цел осигуряване на ежедневната и обичайна дейност по 

обслужване на териториално отдалечените бази на Комплекса /АПК, Конеферма, 

Конна база и др./, в това число спестяване разходването на финансови средства по 

закупуване на допълнителни автомобили ПРЕКРАТЯВАМ: 

 

 Обявения търг с тайно наддаване съгласно Заповед № 478 от 25.02.2022 г. на 

Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора по отношение на лек 

автомобил „Опел Астра“ – 23.02.2000 г., с начална тръжна цена от 800 лв. 

без ДДС (осемстотин лева без вкл.ДДС); 

 

 Обявения търг с тайно наддаване съгласно Заповед № 478 от 25.02.2022 г. на 

Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора по отношение на лек 

автомобил „Опел Астра“ – 10.09.1998 г., с начална тръжна цена от 600 лв. 

без ДДС (шестотин лева без вкл.ДДС). 
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Настоящата заповед да се постави на достъпно място в сградата на 

Тракийски университет гр. Стара Загора – на информационните табла в деня на 

нейното издаване, както и в същия ден да се публикува на интернет страницата на 

учебното заведение в Раздел „Търгове”. 

 

 

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и 

изпълнениe. 
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