
 

 
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

  

ПОКАНА 

 

На основание чл. 6 от Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи - частна 

държавна собственост  и във връзка с  чл. 4 от Устройствения правилник на ИА „Железопътна 

администрация“ 

 

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ,  

на 01.12.2015 г. в административната сграда на Изпълнителна агенция „Железопътна 

администрация“, гр. София, ул. Ген. Й. Гурко  № 5 за следните движими вещи-частна държавна 

собственост: 

 

 Тръжен №1: Лек автомобил, марка  марка „Опел Вектра“ с рег. номер  С 4372 ХС с дата на 

първоначална регистрация през 1999 г.; бензин, места 4+1, купе тип „седан“, обем на двигателя 

1800 куб. см., начална тръжна цена  1 111.00 лв. 

 Тръжен №2: Лек автомобил, марка „Опел Вектра“ с рег. номер С 1040 НТ с дата на 

първоначална регистрация през 2003 г., бензин, места 4+1, купе тип „хечбек“, обем на двигателя 

2198 куб. см., начална тръжна цена 2 385.00 лв. 

 

1. Огледът на вещите се извършва на адрес София, бул. Княгиня Мария Луиза № 120А,  всеки работен 

ден от 11.00 ч. до 16.00 ч. в срок от 11.11.2015  г. до 30.11.2015 г., в присъствието на представител на  

Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“. 

2. Дата на провеждането на търга - 01.12.2015 г. от 11.00 ч. в административната сграда на 

Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, гр. София, ул. Ген. Й. Гурко      № 5.  

3. Повторна тръжна сесия за непродадените вещи ще се проведе на 16.12.2015 г. от 11.00 ч. в 

административната сграда на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, гр. София, ул. 

Ген. Й. Гурко  № 5., като се прилагат разпоредбите на чл.15 от Наредба №7/14.11.1997 г. 

4. В случай, че и след вторият търг останат непродадени вещи, се прилагат разпоредбите на чл.16 от 

Наредба №7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост. 

5. Огледът на вещите при повторния търг ще се извършва на адрес София, бул. Княгиня Мария Луиза 

№ 120А,  всеки работен ден от 11.00 ч. до 16.00 ч. в срок от 09.12.2015  г. до 15.12.2015 г., в 

присъствието на представител на  Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“. 

6. Депозит за участие в търга в размер на 10 % от стойността на обявената начална тръжна цена на 

съответните движими вещи. Депозита се заплаща в полза на Изпълнителна агенция „Железопътна 

администрация“ по набирателна сметка IBAN: BG93 BNBG 9661 3300 1249 01, BIC BNBGBGSF, 

Българска Народна Банка. 

7. Офертата за участие в търга се оформя съгласно  тръжната документация и се приема всеки работен 

ден от 9.00 ч. до 16.00 ч.  в срок от 24.11.2015  г. до 30.11.2015 г. а при повторна тръжна сесия всеки 

работен ден от 9.00 ч. до 16.00 ч. в срок от 09.12.2015  г. до 15.12.2015 г. на фронт-офиса на 

Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, гр. София, ул. Ген. Й. Гурко № 5. 

8. Тръжната документация се предоставя безплатно и до нея е осигурен пълен достъп по електронен 

път чрез официалната интернет страница www.iaja.government.bg.  Документацията може да бъде 

получена и на хартиен носител на адрес:  фронт-офиса на Изпълнителна агенция „Железопътна 

администрация“, гр. София, ул. Ген. Й. Гурко № 5. 

9. За справки и информация тел: 02/940 95 75 г-н Даниел Неделков – председател на тръжната 

комисия. 

 


