
 

             ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА” 

ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ – СОФИЯ 

София 1574, бул. “Шипченски проход” № 69, е-mail: office@bgports.bg , Тел: (+359 2) 8079999, Факс: (+359 2)  8079966 
 
 
 
 
 
На основание Заповед No ПД-201/29.08.2019 г. на Министъра на информационните технологии и 
съобщенията и чл. 1, ал. 2, чл. 2, т. 1, чл. 6 от Наредба № 7/14.11.1997 година за продажба на 
движими вещи – частна държавна собственост, във връзка с чл. 61 от Закона за държавната 
собственост и чл. 69 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост за  
продажба на вещи частна държавна собственост и Заповед на Генерален директор на ДП 
„Пристанищна инфраструктура”. 

 

О Б Я В Я В А: 

Търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ-частна държавна собственост -  сп/вл 
„Перун”,  предоставен за управление на  ДП „Пристанищна инфраструктура”, със следните 
технически параметри: 

 
 
Име на кораба сп/вл „Перун” 

Технически данни:  

Регистрационен номер  246 

Дължина   58.55 м. 

Широчина 12.67 м. 

Височина на борда 5.90 м. 

БТ 1164.00 

Корпус Стомана  

Година и място на постройка 1977, Ярослав, Русия 

Двигатели 2 бр. SULZER 8AL 25/30D 

Максимална пропулсивна мощност 2х950kW 

Спомагателни двигатели 2 бр. 6ЧН 18/22 

Спомагателен котел КВА 1.0/5М 

Гориво Дизел 

 

           
След изтичане срока на валидност на Свидетелството за клас на 31.08.2008 г. корабът е без 
валидни регистрови документи и е извън експлоатация. 



 На 28.11.2017 г. сп/вл „Перун” е заличен от регистъра на корабите с удостоверение за 
заличаване № 12626. 
 

Техническото състояние на плавателния съд е незадоволително. 
 

Целият корпус и винто-рулевата група на сп/вл „Перун“ е покрит с ръжда, като на места 
обшивката е доста тънка. Подводната част на корпуса на  кораба е силно корозирала и обрасла с 
миди, липсват протектори. Котвите и котвените вериги са в много лошо състояние. 

 
 Баластните, горивни, маслени, сантинни танкове, танковете за сладка вода и танковете за 
фекални води са в лошо състояние. Танк за леялни води по ДП (диаметрална плоскост) е пробит и 
е пълен със задбордна вода, която се задържа само от пробката на мерителната тръба, за да не 
навлезе в кораба. Палубите са силно корозирали като има опасност от пропадания. Надстройката 
е с корозирали елементи. Всички 8 бр. шкафове за пожарни шлангове, леери, щитове зад 
лафетите, люк на МО, скоби за тръби, настилки под лебедки за товарна бига, фундаменти, палуба 
на спасителни лодки  са негодни за използване.Траповете с предпазни решетки на мачтите са 
неизползваеми.Всички трапове по палубите, шпигати, отдушници и вентилационни глави, леери 
са изключително амортизирани в резултат на атмосферните условия.Водонепроницаемите врати в 
комплект с комингсите, както и входните люкове и вентилационни отвори са в лошо състояние. 
Вътрешните помещения са в състояние негодно за използване кухненска част е изцяло 
амортизирана, пода, облицовката и цялото оборудване са негодни за експлоатация. Общите, 
жилищни и санитарни помещения са в изключително лошо състояние – преградни стени, 
настилки, облицовка и оборудване са компрометирани.Лодъчно устройство - спасителните лодки 
в комплект с лодбалки и оборудване са извън експлоатация.Котвеният и швартовият брашпил са 
извън експлоатация. 
Товарното устройство, включващо 3 бр. товарни лебедки е извън експлоатация. Рулевите машини 
и помпите за тях са с теч на хидравликата. Помпи – специална пожарна помпа с капацитет 1000 
м³/час  и всички останали 23 бр. помпи в комплект с фундаментите не са ползвани отдавна и не е 
ясно действителното им състояние. Водната противопожарна система, включваща клапани и 
тръби не функционира и е извън експлоатация.Всички плитове и техните фундаменти на най – 
долно ниво в МО (машинното отделение) са силно корозирали и компрометирани и са опасни за 
използване.Съгласно анализираните показатели на наличното гориво то не отговаря на 
изискванията на Наредбата за качеството на течните горива. Прилежащият към сп/вл „Перун” 
корабен инвентар, включващ две потопяеми помпи и резервни части, жирокомпас Вега, уредба за 
контрол на замърсеност, Навтекс, EPIRB Трон, хидрофорна помпа, УКВ радиоинсталация к-т 2 
бр. GMDSS, УКВ радиостанция, портативна УКВ радиостанция GMDSS – 2 бр., СВ/КВ 
радиостанция GMDSS, корабна земна станция - INMARSAT "C"GMDSS, независим резервен 
източник на ел.захранванване за GMDSS, телексна система, радар, антена за GMDSS апаратура 
ТТ-3005М, барограф, CO2 система, жиро конвертор Samsung, корабна аптека, два броя въжета 
полипропилен 100 мм, буксирно въже 100 мм., е извън експлоатация, физически и морално 
остарял и не отговаря на съвременните изисквания за съответния вид техника. 

Началната тръжна цена за продажба на вещта е в размер на 269 480 лв. (двеста шестдесет и девет 
хиляди четиристотин осемдесет лева) без ДДС, 

Депозитът за участие в търга е в размер на 26 948 /двадесет и шест хиляди деветстотин 
четирдесет и осем лева /, вносим в срок до 17.02.2020 г. по разплащателна сметка на ДП 
„Пристанищна инфраструктура” БАНКА ЦКБ АД, КЛОН ХИМИМПОРТ, IBAN 
BG39CECB97901043052800, BIC CECBBGSF. 

Тръжна документация за участие в търга може да се закупува от 9.00 часа до 17.30 часа до 
17.02.2020 г. Цената на тръжната документация представлява невъзвръщаема сума от 15,00 
/петнадесет/ лева, с включен ДДС и се заплаща по банков път, по разплащателна сметка на ДП 
„Пристанищна инфраструктура”, БАНКА ЦКБ АД, КЛОН ВАРНА, IBAN 
BG70CECB97901043056801, BIC CECBBGSF.  

 



Тръжната документация се получава срещу представен документ за заплатена цена за 
документацията  в сградата на ДП „Пристанищна инфраструктура”, Клон ТП „Пристанище 
Варна” с адрес: гр. Варна, пл. „П. Славейков” № 1,  всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч. 

Краен срок за подаване и приемане на заявление за участие в търга до 17.30 часа на 
18.02.2020  г. в деловодството на  ДП „Пристанищна инфраструктура”, Клон ТП „Пристанище 
Варна” с адрес: гр. Варна, пл. „П. Славейков” № 1.  

Търгът ще се проведе на 19.02.2020 г. от 11.00 часа в сградата на ДП „Пристанищна 
инфраструктура”, Клон ТП „Пристанище Варна” с адрес: гр. Варна, пл. „П. Славейков” № 1. 

Всеки кандидат в търга следва да извърши оглед на сп/вл „Перун”, предмет на търга в срок от 
11.02.2020.г. до 17.02.2020 г., от 10:00 ч. до 16:00 ч. след предварителна уговорка на тел: 
0877258431; лице за контакт: Татяна Мишева. Огледът се извършва в присъствието на 
представител на ДП „Пристанищна инфраструктура”. 
 
 
 
 
 
 
 


