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О Б Я В А  

 

На основание чл. 258, чл. 259 от ЗПУО, Закона за държавната собственост, Правил-

ника за прилагане на Закона за държавната собственост, Наредба №7 от 14.11.1997 г. за 

продажба на движими вещи – частна държавна собственост и разрешение за продажба от 

дирекция ДСОП с изх. № 0602-396 от 22.02.2022 г. към МОН, 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА И ЕНЕРГЕТИКА, ГР. 

БАНСКО обявява търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи – частна държавна 

собственост, представляващи 2 броя моторни превозни средства, собственост на гимнази-

ята: 

1. Товарен автомобил марка „ГАЗ“, модел „53-А-бордови“ с рег. № Бл 0377 ТВ, 

с първоначална дата на регистрация 01.01.1987 г.; 

2. Лек автомобил марка „ЛАДА“, модел ВАЗ 21051 1200 S, с рег. № 8743 АР, с 

първоначална дата на регистрация 30.11.1992 г. 

 

I. НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА ЗА ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ.    

1. За товарен автомобил „ГАЗ“, модел „53-А-бордови“ – сумата от 1 164,00 лв. 

(хиляда сто шестдесет и четири лева). 

2. За лек автомобил марка „ЛАДА“, модел ВАЗ 21051 1200 S, - сумата от 712,00 

лв. (седемстотин и дванадесет лева). 

Обща начална тръжна цена: 1 876,00 лв. ( хиляда осемстотин седемдесет и шест 

лева). 

Участниците не могат да предлагат цена, по-ниска от определената начална 

тръжна цена. 

II. ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ. 

Тръжната документация за участие в търга се предоставя безплатно и до нея се осигу-

рява достъп по електронен път чрез интернет страницата на гимназията – 

www.pgeebansko.org 

III. ПРИЕМ НА ОФЕРТИ 

Офертите за участие в търга се приемат от 09.03.2022 г. до 16,00 ч на 16.03.2022 г., в 

деловодството на гимназията (стая 14), находящо се на адрес: гр. Банско, ул. „България“ № 

23, като същите се завеждат във Входящ регистър. 

IV. ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА 

Търгът да се проведе на 17.03.2022 г. от 10,30 часа в стая № 9 в сградата на ПГ по 

електроника и енергетика, находяща се в гр. Банско, ул. „България“ № 23. Комисията отваря 

урната и класира офертите в тръжен лист. В тръжния лист се вписват всички получени 

оферти и тръжните номера на кандидатите. 

За справки: тел. 0749 884 02 и 0878 888 132 
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