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„Държавна консолидационна компания” ЕАД (ДКК), на основание чл.15, 

ал.2, във връзка с чл.14 и чл.15е от Правилника за реда за упражняване правата на 

държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (ПРУПДТДДУК), приет 

с ПМС № 112/23.05.2003 г., решения взети с Протокол № 697/06.02.2020 г. на съвета на 

директорите на ДКК, Протокол № РД-21-14/26.02.2020 г. на министъра на икономиката и 

Решение № РД-03-11/09.03.2020 г. на изпълнителния директор на ДКК, обявява търг с 
тайно наддаване, открито заседание, за продажба на лек автомобил, марка Пежо, 

модел 307, с рег. номер СВ4906РМ, рама № VF33CNFUL85049888, двигател № 

10FX6N3252676, цвят - сив металик. 

Начална тръжна цена за продажба – 900 (деветстотин) лв., без ДДС. 

Стъпка на наддаване при условията на чл.15е, ал.4 от ПРУПДТДДУК - 10% от 

началната тръжна цена за продажба. 

Начин на плащане - плащането се извършва в български лева по банкова сметка 

на ДКК, посочена в тръжната документация. 

Търгът ще се проведе на 27.03.2020 г., в сградата на ДКК, находяща се в          

гр. София, ул. „Тинтява” № 86 от 11.00 часа. При неявяване на кандидати, повторен търг 

ще се проведе на 27.04.2020 г. на същото място и при същите условия. 

Депозит за участие в търга – 90 (деветдесет) лв. с ДДС, платими по сметката на 

ДКК, посочена в тръжната документация до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на 

провеждане на търга. 

Заявления за участие се подават лично или чрез упълномощено с изрично 

нотариално заверено пълномощно лице до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на 

провеждане на търга на адреса на ДКК гр. София, ул. „Тинтява” № 86. 

Оглед на автомобила, обект на търга, се извършва всеки работен ден (от 10.00 

до 17.00 часа) до деня преди провеждане на търга, след предварителна уговорка на моб. 

+359 898 226 228 и след представяне на документ за закупена тръжна документация, 

документ за самоличност и изрично нотариално заверено пълномощно, в случай, че 

огледът не се извършва лично от кандидата – физическо лице, или представляващия 

кандидата - юридическо лице. Местоположението на автомобила е: гр. София,                

ул. „Тинтява“ № 86. 

Тръжната документация се получава в деловодството на ДКК, гр. София на     

ул. „Тинтява” № 86, всеки работен ден (от 10.00 до 17.00 часа) до деня преди датата на 

провеждане на търга, срещу представяне на документ за закупена тръжна документация. 

Цената на тръжната документация е в размер на 12 (дванадесет) лв. с ДДС, 

платима по сметка на ДКК - „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД, IBAN: BG78 BPBI 7940 1033 9274 

06, BIC: BPBIBGSF. 

За контакти – моб. +359 884 115 944 


