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Т Р Ъ Ж Н А  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  
За участие в търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи по Раздел II 
от Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна 

собственост, издадена от Министъра на финансите 
 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ 
 

Предмет на търга са движими вещи - моторни превозни средства, както 
следва: 

Тръжен номер № 1 - лек автомобил МЕРЦЕДЕС БЕНЦ ВИТО с ДК№ ВТ 
7287 КМ, с Дата на първа регистрация 22.07.2003 г. при начална тръжна цена  - 
1 970,00 лева. 

1. Първоначалната цена на вещите е определена от комисия назначена 
със Заповед № РД 08-36/05.08.2021 г. 

2. Вид на процедурата - Търг с тайно наддаване. 
3. Откриване на тръжната процедура -  на 23.08.2021г. 
4. Място за оглед на вещта, предмет на продажбата – МДТ „Константин 

Кисимов“, гр. Велико Търново, ул. Васил Левски № 4. Оглед на вещата се извършва 
всеки работен ден от 09.00  до 13.00 часа, в срок от 23.08.2021г. до 01.09.2021г., в 
присъствието на представител на МДТ „Константин Кисимов“. 

5.Документацията за участие в търга се получава всеки работен ден от 
09.00 часа до 16.00 часа в сградата на МДТ „Константин Кисимов“, гр. Велико 
Търново, ул. Васил Левски № 4,  най-късно до 16.00 часа на 01.09.2021г. 

6. Заявленията за участие в търга и офертите се подават в 
администрацията на МДТ „Константин Кисимов“, гр. Велико Търново, ул. Васил 
Левски № 4, всеки работен ден до 16.00 часа на 01.09.2021г. 

7. Провеждането на тръжната процедура е на 02.09.2021 г. от 10.00 часа в 
сградата на МДТ „Константин Кисимов“, гр. Велико Търново, ул. Васил Левски № 4.  

8. Депозитът за участие в търга е в размер на 10 % от началната тръжна 
цена на вещите, за които се кандидатства. Депозитът се внася под формата на 
парична сума в касата на МДТ „Константин Кисимов“, гр. Велико Търново, ул. 
Васил Левски № 4. Внасянето на депозита за участие се извършва в срок до 16,00 часа 
на 01.09.2021г. Връщането на внесения депозит на неспечелилите търга участници се 
извършва по нареждане на председателя на тръжната комисия след подписване на 
тръжния протокол. 

9.  Право на участие в търга имат български или чуждестранни 
физически и юридически лица, които отговарят на обявените тръжни условия. 

10. Търгът се провежда от комисия, назначена със заповед на директора 
на МДТ „Константин Кисимов“. 

11. Представяне и приемане предложенията: 
- Всеки участник подава предложението си в запечатан непрозрачен 

плик, лично или чрез упълномощен представител. 
- Всеки участник в търга има право да представи само едно ценово 

предложение за една вещ. При нарушение на това задължение комисията 
отстранява от участие в процедурата съответния участник. 

-  Върху плика се отбелязва входящия номер, датата и часът на 
подаване. 
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- Предложение, представено след изтичане на обявения краен срок, в 
незапечатан плик или плик с нарушена цялост не се приема. Такова предложение се 
връща незабавно на кандидата. 

- Председателят или определен от него член на тръжната комисия 
проверява дали са спазени условията за участие в търга и поставя върху плика с 
офертата тръжния номер на кандидата и номера на позицията на вещта от тръжния 
списък. Приетата оферта се пуска в урна, запечатана от председателя на тръжната 
комисия, в присъствието на кандидата. 

12. В часа на търга, комисията пристъпва към отваряне на депозираните 
документи в присъствието на участниците или техни упълномощени 
представители. 

13. До разглеждане на ценовите предложения се допускат само тези 
участници, които са представили всички изискуеми документи. 

14. Допуснатите до участие в търга кандидати се класират според 
оферираната от тях цена. 

15. За спечелил търга се обявява кандидатът, предложил най-висока 
цена. 

16. Когато двама и повече кандидати са предложили една и съща цена, 
тръжната комисия определя крайния купувач чрез жребий. 

17. За проведения търг комисията съставя тръжен протокол в 3 
екземпляра –един екземпляр за тръжната комисия, един екземпляр за спечелилия 
търга и един екземпляр за касата на продавача. 

18. Резултатите се обявяват на видно място в сградата на МДТ 
„Константин Кисимов“ и на електронната страница на МДТ „Константин 
Кисимов“. 

19. В 7 – дневен срок от датата на обявяване на резултатите участниците 
в търга могат да подадат жалба по реда на Закона за административното 
производство. 

20. Плащане на цената и предаване на вещта. 
- Спечелилият търга заплаща предложената цена в срок до 3 работни 

дни от датата на обявяване на резултатите, след което с купувача се сключва писмен 
договор за покупко-продажба. Заплащането на цената става под формата на 
парична сума в касата на МДТ „Константин Кисимов“, като продавачът издава 
фактура. Ако плащането не се извърши в посочения срок депозитът се задържа и се 
предлага на втория по ред кандидат да заплати предложената от него цена.  

- Ако класирания на второ място кандидат не извърши плащането в 
определения срок,  тръжната комисия отбелязва със забележка в тръжния протокол , 
че вещта не е продадена. 

21. Вещта се предава на купувача след плащане на цената. 
Собствеността върху вещта се прехвърля с предаването на вещта. Предаването на 
вещта се извършва с приемно-предавателен протокол. 

22. Закупената вещ следва да се вдигне от купувача най-късно в 5-
дневен срок от датата на плащането и. След този срок купувачът дължи магазинаж в 
размер на 5,00/пет/ лева на ден. 

23. За непродадени вещи се обявява втори търг при същите условия, 
като цената се определя съгласно чл. 15 от Наредба № 7 /14.11.1997г. за продажба 
движими вещи – частна държавна собственост. 
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- Откриване на повторна тръжна процедура -  на 03.09.2021г. 
- Място за оглед на вещта, предмет на продажбата, при провеждане на 

повторна тръжна процедура – МДТ „Константин Кисимов“, гр. Велико Търново, ул. 
Васил Левски № 4. Оглед на вещите се извършва всеки работен ден от 09.00  до 13.00 
часа, в срок до 10.09.2021г., в присъствието на представител на МДТ „Константин 
Кисимов“. 

 - Документацията за участие в търга се получава всеки работен ден от 
09.00 часа до 16.00 часа в сградата на МДТ „Константин Кисимов“, гр. Велико 
Търново, ул. Васил Левски № 4 най-късно до 16.00 часа на 10.09.2021г., при 
провеждане на повторна тръжна процедура. 

 - Заявленията за участие в търга и офертите се подават в 
администрацията на МДТ „Константин Кисимов“, гр. Велико Търново, ул. Васил 
Левски № 4, до 16.00 часа на 10.09.2021г., при провеждане на повторна тръжна 
процедура.  

-   Провеждането на тръжната процедура е на 13.09.2021 г. от 10.00 часа в 
сградата на МДТ „Константин Кисимов“, гр. Велико Търново, ул. Васил Левски № 4, 
при провеждане на повторна тръжна процедура. 

 - Внасянето на депозита за участие се извършва в касата на МДТ 
„Константин Кисимов“, в срок до 16,00 часа на 10.09.2021г., при провеждане на 
повторна тръжна процедура. 

24. В случай , че и след втория търг останат непродадени вещи се 
прилага разпоредбата на чл. 16 от Наредба № 7 /14.11.1997г. за продажба на 
движими вещи – частна държавна собственост.  

25. Желаещите да участват в търга следва да подадат следните 
документи: 

- Заявление за участие – по образец /Приложение № 1/; 
- Платежен документ за внесен депозит;  
- Заверено копие на документа за регистрация или документ за издаден 

Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл.23 от Закона за търговския 
регистър (ЗТР), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. За 
чуждестранно лице – документ за регистрация съобразно националното му 
законодателство. Когато не е представен ЕИК съгласно чл.23 от ЗТР, участниците 
юридически лица или еднолични търговци прилагат и заверено копие на валидно 
удостоверение за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат 
еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в 
която са установени. За заверено копие се счита този документ, при който върху 
копието на документа участника е записал  ”Вярно с оригинала” и подпис на 
лицето, представляващо участника и свеж печат. 

- Заверено копие от актуален документ за самоличност когато 
кандидатът е физическо лице (върху копието на документа участника е записал  
”Вярно с оригинала” и подпис на лицето).  

- Пълномощно с нотариална заверка, когато предложението се подава 
чрез пълномощник. 

- Декларация за извършен оглед на обекта /Приложение № 2/. 
- Ценова оферта по образец за предлаганата тръжна цена, която не 

може да бъде по-ниска от първоначално обявената. /Приложение № 3/. 
26. Документите се подават лично от кандидатите или от техен  
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упълномощен представител в запечатан, непрозрачен плик с отбелязване на точното 
наименование на кандидата, адрес за кореспонденция, по възможност телефон и 
електронен адрес за връзка. Върху плика се посочва вещта, за които кандидатът 
участва в търга. Върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на подаване. 

27.  Кандидатите физически лица не предоставят тези от документите, 
които се издават само за юридически лица.                                                                                                                                                                                   


