
 
ИНФОРМАЦИОННА КАРТА 

Приложение № 6 

за определяне техническото състояние на транспортни средства 

Марка: Шевролет Модел: Каптива 

Регистрационен№ СА 8087 МТ Инв. № 2051200000 

Собственостна: ДП „Пристанищна инфраструктура“ 

Местонахождение: гр. Варна 

Двигател № Z20S1204251K Рама № KL1CG26RJ8B231149 

Год. на производство на трансп. с-во: 2008 г. Брой врати: 5 

Обем на двигателя: 1991 см3,  148 к.с. Гориво: дизел 

Изминат пробег: 211 650 км Извършени ремонти: 10 004, 22 лв. 

Год. на придоб.: 2008 г. Стойност на придобиване: 37 397, 50 лв. 

Техническо състояние: 

1. Двигател: в изправност 

2. Трансмисия: в движение 

3. Купе: в движение 

4. Ел. инсталация: в изправност 

5. Други: Смяна масло, маслен, поленов и филтър купе на 197 890 км. 

Забележка: Затруднено превключване на задна скорост, климатикът не работи в 

пълна изправност, пр. дясно ел. моторче на стъклоповдигач – необходимо 

влагоизолиране. 

*оборудване 
ABS да Въздушна възглавница да Серво управление да 

Алармена с-ма да Облегалка за главите да Автопилот не 

Ляти джанти да Кожен салон да Фарове за мъгла да 

Цветни стъкла не Блокиращ диференциал не Ел. огледала да 

Климатик да Отопление локално да Имобилайзер да 

Шибидах не Отопление седалки не Централно заключване да 

Радиокасетофон да Спортни седалки не С-ма против приплъзване да 

Чистачка за задно стъкло да Електрически стъкла да Ел. регулиране на окачване не 

Умивател на фарове не Бордови компютър да Рег. нивото спрямо пътя не 

*допълнително оборудване 
аптечка да резервна гума да 

триъгълник да крик да 

пожарогасител да ключ за джанти да 



 
ИНФОРМАЦИОННА КАРТА 

Приложение № 6 

за определяне техническото състояние на транспортни средства 

Марка: Шкода Модел: Супърб 

Регистрационен № С 6644 ХС Инв. № 2052100002 

Собственост на: ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ПРИСТАНИЩА“ 

Местонахождение: гр. Варна 

Двигател № AWX481493 Рама № TMBDU23U759095157 

Год. на производство на трансп. с-во: 2005 г. Брой врати: 4 

Обем на двигателя: 1896  см3, 128  к.с. Гориво: дизел 

Изминат пробег: 244 452 км Извършени ремонти: 19 241,71 лв. 

Год. на придоб.: 2005 г. Стойност на придобиване: 43 164 лв. 

Техническо състояние: 

1. Двигател: автомобилът не е в движение от м. април 2017 г. 

2. Рама: протекъл радиатор, акумулатор - за смяна 

3. Трансмисия: не е в движение 

4. Купе: не е в движение 

5. Ел. инсталация: не е в движение 

6. Други: Необходимо е сервизен оглед и раздвижване на спирачната система и 

окачване. Корозия по – купе. 

*оборудване 

ABS да Въздушна възглавница да Серво управление да 

Алармена с-ма да Облегалка за главите да Автопилот да 

Ляти джанти да Кожен салон не Фарове за мъгла да 

Цветни стъкла не Блокиращ диференциал не Ел. огледала да 

Климатик да Отопление локално да Имобилайзер да 

Шибидах не Отопление седалки не Централно заключване да 

Радиокасетофон да Спортни седалки не С-ма против приплъзване да 

Чистачка за задно стъкло не Електрически стъкла да Ел. регулиране на окачване не 

Умивател на фарове не Бордови компютър да Рег. нивото спрямо пътя не 

*допълнително оборудване 
 

аптечка да резервна гума да 

триъгълник да крик да 

пожарогасител да ключ за джанти да 



 
ИНФОРМАЦИОННА КАРТА 

Приложение № 6 

за определяне техническото състояние на транспортни средства 

Марка: Шкода Модел: Супърб 

Регистрационен № С 9922 ХС Инв. № 2052100003 

Собственост на: ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ПРИСТАНИЩА“ 

Местонахождение: гр. Варна 

Двигател № AWX481669 Рама № TMBDU23U759095143 

Год. на производство на трансп. с-во: 2005 г. Брой врати: 4 

Обем на двигателя: 1896 см3,  128 к.с. Гориво: дизел 

Изминат пробег: 281 940 км Извършени ремонти: 32 648.82 лв. 

Год. на придоб.: 2005 г. Стойност на придобиване: 43 164 лв. 

Техническо състояние: 

1. Двигател: автомобилът не е в движение от м. април 2017 г. 

2. Рама: пистов ремък на климатик, акумулатор – за смяна 

3. Трансмисия: не е в движение 

4. Купе: не е в движение 

5. Ел. инсталация: не е в движение 

6.  Други: Необходимо е сервизен оглед и раздвижване на спирачната система и 

окачване. Корозия по – купе. 

*оборудване 

ABS да Въздушна възглавница да Серво управление да 

Алармена с-ма да Облегалка за главите да Автопилот да 

Ляти джанти не Кожен салон не Фарове за мъгла да 

Цветни стъкла да Блокиращ диференциал не Ел. огледала да 

Климатик да Отопление локално да Имобилайзер да 

Шибидах не Отопление седалки не Централно заключване да 

Радиокасетофон да Спортни седалки не С-ма против приплъзване да 

Чистачка за задно стъкло не Електрически стъкла да Ел. регулиране на окачване не 

Умивател на фарове не Бордови компютър да Рег. нивото спрямо пътя не 

*допълнително оборудване 
 

аптечка да резервна гума да 

триъгълник да крик да 

пожарогасител да ключ за джанти да 



 
ИНФОРМАЦИОННА КАРТА 

Приложение № 6 

за определяне техническото състояние на транспортни средства 

Марка: Форд Модел: Транзит 

Регистрационен № СА 1259 ВА Инв. № 2051400004 

Собственост на: ДП „Пристанищна инфраструктура“ 

Местонахождение: гр. Русе 

Двигател № XT01585 Рама № WF0LXXGBVLXT01585 

Год. на производство на трансп. с-во: 1999 г. Брой врати: 4 

Обем на двигателя: 2496 см3,     75 к.с. Гориво: дизел 

Изминат пробег: 334 920 км Извършени ремонти: 0,00 лв. 

Год. на придоб.: 2015 г. Стойност на придобиване: 2 378 лв. 

Техническо състояние: 

1. Двигател: не е в движение 

2. Рама: не е в движение 

3. Трансмисия: не е в движение 

4. Купе: не е в движение 

5. Ел. инсталация: не е в движение 

6.  Други: Изключително лошо състояние, отговарящо на възрастта. Ръжда навсякъде, 

салонът е силно похабен, липсва тапицерия на вратите. Всички амортисьори са 

влезли в купето, изгнили прагове, тотална корозия, разбита ходова и кормилна част. 

Липсва гърне и задни врати. 

*оборудване 

ABS  Въздушна възглавница  Серво управление  

Алармена с-ма  Облегалка за главите  Автопилот  

Ляти джанти  Кожен салон  Фарове за мъгла  

Цветни стъкла  Блокиращ диференциал  Ел. огледала  

Климатик  Отопление локално  Имобилайзер  

Шибидах  Отопление седалки  Централно заключване  

Радиокасетофон  Спортни седалки  С-ма против приплъзване  

Чистачка за задно стъкло  Електрически стъкла  Ел. регулиране на окачване  

Умивател на фарове  Бордови компютър  Рег. нивото спрямо пътя  

*допълнително оборудване 
 

аптечка  резервна гума  

триъгълник  крик, теглич  

пожарогасител  ключ за джанти  



 
ИНФОРМАЦИОННА КАРТА 

Приложение № 6 

за определяне техническото състояние на транспортни средства 

Марка: Лада Модел: Ваз 232900 /Нива/ 

Регистрационен № СА 5868 АВ Инв. № 2052100004 

Собственост на: ДП „Пристанищна инфраструктура“ 

Местонахождение: гр. Бургас 

Двигател № 212137823673 Рама № X6123290040004150 

Год. на производство на трансп. с-во: 2005 г. Брой врати: 4 

Обем на двигателя: 1690 см3,  78 к.с. Гориво: бензин 

Изминат пробег: 104 572 км Извършени ремонти: 2 835,95 лв. 

Год. на придоб.: 2005 г. Стойност на придобиване: 22 440 лв. 

Техническо състояние: 

1. Двигател: не е в движение 

2. Рама: не е в движение 

3. Трансмисия: не е в движение 

4. Купе: не е в движение 

5. Ел. инсталация: не е в движение 

6.  Други: Автомобилът е с повредена водна помпа и ремъчна шайба. Пробит 

изпускателен колектор. Установена корозия по носеща конструкция. 

*оборудване 

ABS не Въздушна възглавница не Серво управление не 

Алармена с-ма не Облегалка за главите да Автопилот не 

Ляти джанти не Кожен салон не Фарове за мъгла не 

Цветни стъкла не Блокиращ диференциал да Ел. огледала не 

Климатик не Отопление локално да Имобилайзер не 

Шибидах не Отопление седалки не Централно заключване не 

Радиокасетофон не Спортни седалки не С-ма против приплъзване не 

Чистачка за задно стъкло не Електрически стъкла не Ел. регулиране на окачване не 

Умивател на фарове не Бордови компютър не Рег. нивото спрямо пътя не 

*допълнително оборудване 
 

аптечка да резервна гума да 

триъгълник да крик, теглич не 

пожарогасител да ключ за джанти да 



 

ИНФОРМАЦИОННА КАРТА Приложение № 6 

за определяне техническото състояние на транспортни средства 

Марка: Шевролет Модел: Каптива 

Регистрационен № СА 8084 МТ Инв. № 2051300001 

Собственост на: ДП „Пристанищна инфраструктура“ 

Местонахождение: гр. Бургас 

Двигател № Z20S1204777K Рама № KL1CG26RJ8B230747 

Год. на производство на трансп. с-во: 2008 г. Брой врати: 5 

Обем на двигателя: 1991 см3,  148 к.с. Гориво: дизел 

Изминат пробег: 160 978 км Извършени ремонти: 18 156, 57 лв. 

Год. на придоб.: 2008 г. Стойност на придобиване: 37 397, 50 лв. 

Техническо състояние: 

1. Двигател: в изправност 

2. Рама: в движение 

3. Трансмисия: в изправност 

4. Купе: в движение 

5. Ел. инсталация: в изправност 

6.  Други: Премахнат DPF филтър на 145 822 км., ремонт на стартер, смяна ремък и 

ролки на 156 600 км., смяна съединител комплект, лагер и маховик на 158 500 км., 

смяна масло и филтри на 159 300 км. 

Забележка: Неработещ климатроник и ABS, Необходима подмяна на задни сп. 

дискове и накладки. Автомобила е претърпял ПТП през м. август 2019 г. - предна 

дясна част. Отремонтиран по ‘’КАСКО’’ от ‘’ОЗК’’ в оторизиран сервиз. 

*оборудване 
ABS да Въздушна възглавница да Серво управление да 

Алармена с-ма да Облегалка за главите да Автопилот не 

Ляти джанти да Кожен салон не Фарове за мъгла да 

Цветни стъкла не Блокиращ диференциал не Ел. огледала да 

Климатик да Отопление локално да Имобилайзер не 

Шибидах не Отопление седалки не Централно заключване да 

Радиокасетофон да Спортни седалки не С-ма против приплъзване да 

Чистачка за задно стъкло да Електрически стъкла да Ел. регулиране на окачване не 

Умивател на фарове не Бордови компютър да Рег. нивото спрямо пътя не 

*допълнително оборудване 
аптечка да резервна гума да 

триъгълник да крик да 

пожарогасител да ключ за джанти да 

Автомобила е снабден с теглич придобит и монтиран на 26.112012г на стойност 

1230,00 лв.Остатъчна стойност към 31.12.2019г-310,99лв., инв.№ 2060300007 



 
ИНФОРМАЦИОННА КАРТА 

Приложение № 6 

за определяне техническото състояние на транспортни средства 

Марка: Шевролет Модел: Каптива 

Регистрационен № СА 8085 МТ Инв. № 2051100008 

Собственост на: ДП „Пристанищна инфраструктура“ 

Местонахождение: гр. Русе 

Двигател № Z20S1198420К Рама № KL1CG26RJ8B225066 

Год. на производство на трансп. с-во: 2008 г. Брой врати: 5 

Обем на двигателя: 1991 см3,  148 к.с. Гориво: дизел 

Изминат пробег: 292 198 км Извършени ремонти: 24 393, 24 лв. 

Год. на придоб.: 2008 г. Стойност на придобиване: 37 397, 50 лв. 

 
Техническо състояние: 

1. Двигател: в изправност 

2. Трансмисия: в движение 

3. Купе: в движение 

4. Ел. инсталация: в изправност 

5.  Други: Смяна турбокомпресор – 236 506 км., жила ск. кутия – 259 000 км., 

охладител АГР и водно съединение – 262 000 км., лагер главина на задно колело  

265 500 км., задни накладки и акумулатор – 270 000 км., 

смяна масло и филтри – 279 000 км. 

Забележка: Надраскана пр. лява врата – заведена щета по КАСКО 

*оборудване 

ABS да Въздушна възглавница да Серво управление да 

Алармена с-ма да Облегалка за главите да Автопилот не 

Ляти джанти да Кожен салон да Фарове за мъгла да 

Цветни стъкла да Блокиращ диференциал не Ел. огледала да 

Климатик да Отопление локално да Имобилайзер да 

Шибидах не Отопление седалки не Централно заключване да 

Радиокасетофон да Спортни седалки не С-ма против приплъзване да 

Чистачка за задно стъкло да Електрически стъкла да Ел. регулиране на окачване не 

Умивател на фарове не Бордови компютър да Рег. нивото спрямо пътя не 

*допълнително оборудване 

аптечка да резервна гума да 

триъгълник да крик, теглич да 

пожарогасител да ключ за джанти да 



 

 
ИНФОРМАЦИОННА КАРТА 

Приложение № 6 

за определяне техническото състояние на транспортни средства 

Марка: Шкода Модел: Октавия 

Регистрационен № СА 9995 ВМ Инв. № 2051300000 

 
Собственост на: ДП „Пристанищна инфраструктура“ 

 
Местонахождение: гр. Бургас 

Двигател № BKD860389   Рама № TMBBE21Z162270290 

Год. на производство на трансп. с-во: 2006 г. Брой врати: 4 

Обем на двигателя: 1968 см3,  138 к.с. Гориво: дизел 

Изминат пробег: 238 377 км Извършени ремонти: 15 250, 43 лв. 

Год. на придоб.: 2006 г. Стойност на придобиване: 39 966 лв. 

Техническо състояние: 

1. Двигател: в изправност 

2. Рама: в движение 

3. Трансмисия: в изправност 

4. Купе: в движение 

5. Ел. инсталация: в изправност 

6.  Други: Автомобилът е претърпял пътнотранспортно произшествие през м. януари 

2016 г. Отремонтиран в сервиз Никауто 09 по застраховка КАСКО. Ремонт на 

динамо генератор – диоден блок – 237 900 км. 

*оборудване 

ABS да Въздушна възглавница да Серво управление да 

Алармена с-ма да Облегалка за главите да Автопилот да 

Ляти джанти не Кожен салон не Фарове за мъгла да 

Цветни стъкла не Блокиращ диференциал  Ел. огледала да 

Климатик да Отопление локално да Имобилайзер да 

Шибидах не Отопление седалки не Централно заключване да 

Радиокасетофон да Спортни седалки не С-ма против приплъзване да 

Чистачка за задно стъкло не Електрически стъкла да Ел. регулиране на окачване не 

Умивател на фарове не Бордови компютър да Рег. нивото спрямо пътя не 

*допълнително оборудване 
 

аптечка да резервна гума да 

триъгълник да крик, теглич да 

пожарогасител да ключ за джанти да 

 


