
Обява  

„Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД на основание чл. 15д  във връзка с 

чл.14, ал.1, чл. 15, ал.2  от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в 

търговските дружества с държавно участие в капитала обявява ТЪРГ  С  ЯВНО  

НАДДАВАНЕ, за продажба на дълготраен материален актив, собственост на „ВМЗ” 

ЕАД, гр. Сопот: 

АВТОКРАН LIBHERR 1030/LT1120, рег. № РВ 8796 МН, със следните 

характеристики: 

ЗА АВТОМОБИЛА: 

      Година на производство – 1983г. 

Дата на първоначална регистрация – 05.04.1984г.; 

№ шаси 096260000DEL5007; 

№двигател40490100005732; 

Макс.маса/кг./ - 72000; 

Раб.Обем – 15000 см3; Мощност - 316 Kw;Мощ.-/к.с/-430; 

Брой оси – 5 

 

          ЗА ПОДЕМНА ЧАСТ: 

Макс.товароподемност – 120t; 

Обсег/мин.,макс. в м/.- 3.00-42.00; 

Тип стрела – твърдо подпряна; 

Дължина на стрела в м. – 12.50 

Активът не е в експлоатация повече от 5 години. 

Физически и морално е остарял. 

Необходима е основна ревизия на двигателя, ходовата част и 

подемното съоръжение.За последното има установени 

неизправности.необходима е подмяна на всички автомобилни гуми. 

           1.Началната тръжна цена на актива е в размер на 78,400 лв. без ДДС; 
1.1  Стъпката на наддаване е в размер на 800 лева. 

Срокът за плащане на цената от спечелилият участник е до 5 дни от датата на 

провеждането на търга. 

                    2. Цената на тръжните документи е в размер на 80,00 лв. (без ДДС), платима по 

сметка на ВМЗ ЕАД, IBAN: BG23FINV91501000002200; BIG:   FINVBGSF в ПИБ АД. 

Цената на закупуване на документацията е невъзстановима. Същата се получава от 

деловодството на дружеството на адрес в гр. Сопот, ,ул. „Иван Вазов“ 1  всеки работен 

ден от 09.00 часа до 12.00ч. и от 13,00 часа до  15,00 часа в срок до деня предхождащ 

провеждането на търга, след представяне на документ за закупуването й.  

                    3. Заявленията, ведно с необходимите документи за участие в търга, се приемат  

всеки работен ден от 09.00 часа до 12.00ч. и от 13,00 часа до  16,30 часа в периода от 

21.10.2019 г. до 31.10.2019г. в деловодството на ВМЗ ЕАД гр. Сопот на адрес: гр.Сопот, 

ул.”Иван Вазов”№1 или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, в срокове 

съгласно тръжните условия. 

           4. Депозит за участие в търга 8 000 лв., платим  в срок до 16,00 часа до деня 

предхождащ провеждането на търга, като същият се внася по сметка на „ВМЗ” ЕАД с 

IBAN: BG23FINV91501000002200; BIG:   FINVBGSF в ПИБ АД.  

                    5. Оглед на актива може да се извършва всеки работен ден от 09.00 часа до 

12.00ч. и от 13,00 часа до  16.30 часа с краен срок на последния работен ден, 

предхождащ провеждането на търга включително, като в него ден оглед се извършва 



само от 09,00 часа до 12.00 часа, след представяне на платежен документ за закупена 

документация за участие и в присъствието на представител на дружеството.  

                    6. Търгът ще се проведе на 04.11.2019г. от 11.00 часа в административната сграда 

на „ВМЗ” ЕАД гр.Сопот, ул.”Иван Вазов” №1.   

           При възникване на обстоятелства, които правят невъзможно провеждането на 

търга или неговото приключване се насрочва повторен търг. 

                    7. Повторен търг ще се проведе на 11.11.2019г. от 11.00 часа в 

административната сграда на „ВМЗ” ЕАД гр.Сопот, ул.”Иван Вазов” №1.  Оглед на 

актива, закупуване на документи, внасяне на депозит и депозиране на заявления за 

участие в повторния търг се извършва от 09.00 часа до 12.00ч. и от 13,00 часа до  16.30 

часа всеки работен ден в срок до деня предхождащ провеждането на повторния търг, 

включително, като в него ден оглед се извършва само от 09,00 часа до 12.00 часа. 

Повторния търг се провежда при същите условия, като първоначалния. 

     Допълнителни условия – съгласно утвърдената тръжна документация. До 

търга се допускат лица, внесли депозит, закупили тръжни документи и подали в срок 

заявление за участие в търга.  

                   

                     За справки и информация: тел. 0889937105, лице за контакти: Павел Чонов 

 


