
О Б Я В Л Е Н И Е 
 

 

„Eлектроразпределение Север“ АД открива процедура по провеждане на публичен 
търг с тайно наддаване за продажба на козлови кранове, собственост на дружеството, 
при следните условия: 
 
1. Козлови кран изведен от експлоатация, намиращ се на територията на складова база 
гр.Разград, ул.“Княз Борис“ № 101 и Козлови кран изведен от експлоатация, намиращ 
се на територията на складова база гр.Габрово, ул.“Орловска“ №167. 

 

2. Начална тръжна цена:  

2.1.Козлови кран в склад Разград  10 830 лв. /десет хиляди осемстотин и тридесет 
лв./ без ДДС ;  

2.2. Козлови кран в склад Габрово 9 400лв. /девет хиляди и четиристотин лв./ без 
ДДС. 

 
3. Заявление за участие в търга и всички съпътстващи документи се подават от 
03.05.2022 г. до 17:00 ч. на 12.05.2022 г.  в Деловодство на „Електроразпределение 
Север“ АД, гр. Варна, п.к. 9009, бул. „Владислав Варненчик“ № 258, Варна Тауърс, кула 
Г, ет. 4, лично или по куриер/ пощенски услуги (важи датата на входящия номер от 
Деловодство, а не датата на пощенско клеймо).  
Тръжната документация може да бъде изтеглена от интернет страницата на 
дружеството: https://www.erpsever.bg/bg/tyrgove-i-prodajbi 
 
4. Депозит за участие в търга – парична вноска, представляваща 5% от 
първоначалната тръжна цена 
4.1.Козлови кран в склад Разград  541,50 лв. ;  
4.2.Козлови кран в склад Габрово 470 лв. 
Депозитът за участие в търга се внася до 12.05.2022 г. по следната банкова сметка:  

Електроразпределение Север АД 
IBAN: BG02RZBB91551088593303 

BIC: RZBBBGSF 
„Райфайзенбанк“ АД 

 
5. Търгът ще се проведе на 19.05.2022 г. от 10:00 часа в гр. Варна, бул. „Владислав 
Варненчик” № 258, Варна Тауърс, кула Г, ет.4. 
 
6. Оглед на съоръженията, предмет на търга – по предварителна заявка в периода от           
03.05.2022 г. до 12.05.2022 г. включително. 

За заявки за оглед: за козлови кран склад Разград - Евгени Аврамов – 0887714780 и за 
козлови кран склад Габрово Силвия Георгиева – 0884774291.  
 
Информация за правилата и реда, по който ще се проведе търга, както и снимков 
материал на съоръженията може да бъде получена от интернет страницата: 
https://www.erpsever.bg/bg/tyrgove-i-prodajbi 
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