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П р е п и с  и з в л е ч е н и е !  
 

З А П О В Е Д  
    № РД 08-36/05.08.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Организиране  на  процедура и провеждане на търг с тайно наддаване 

за продажба на употребявана движима вещ - моторно превозно средство. 
 

На основание чл. 64 от Закона за държавната собственост, чл. 4, ал. 1, чл.5, 
ал.1 и чл. 6 от Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи - частна 
държавна собственост, издадена от министъра на финансите  
 

НАРЕЖДАМ: 
1. Да се проведе търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ – частна 

държавна собственост, представляваща употребявана движима вещ - моторно 
превозно средство, а именно: 
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. 

2. Определям комисия по провеждане на търга.  
3. 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“. 

4. Документацията за участие в търга се получава всеки работен ден от 09.00 
часа до 16.00 часа в сградата на МДТ „Константин Кисимов“,  най-късно до 16.00 часа 
на 01.09.2021г. 

5. Депозитът за участие в търга е в размер на 10 % от началната тръжна цена 
на вещта, за която 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. 

6. Предстоящият търг да бъде обявен най-малко в един ежедневник и на 
интернет страницата на МДТ „Константин Кисимов“. Информация за търга да бъде 
обявена на видно място в сградата на МДТ „Константин Кисимов“, гр. Велико 
Търново, ул. Васил Левски № 4, а така също и на интернет страницата - 
http://www.teatarvtarnovo.com/. Обявлението да се направи, не по-късно от една 
седмица, преди началото на срока за подаване на заявления за участие в търга. 

7. Търгът да се проведе на 02.09.2021 г. от 10.00 часа в МДТ „Константин 
Кисимов“, гр. Велико Търново, ул. Васил Левски № 4. 

8. Определям срок за приемане на заявления за участие в търга от 23.08.2021г. 
до  16.00 часа на 01.09.2021 г.  

9. Определям срок и начин на плащане на цената, както следва: 
- 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 
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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. 

10. Връщането на внесения депозит на неспечелилите търга участници се 
извършва по нареждане на председателя на тръжната комисия, след подписване на 
тръжния протокол. 

11. Вещите се предават на купувача след  плащане на цената и подписването 
на договора за покупко-продажба. Собствеността върху вещите се прехвърля с 
предаването им. 

12. 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. 

13. За непродадени вещи ОБЯВЯВАМ 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. 
- Откриване на повторна тръжна процедура -  на 03.09.2021г. 
- Място за оглед на вещите, предмет на продажбата, при провеждане на повторна 
тръжна процедура – 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 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. 

14. 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. 

15. С настоящата заповед утвърждавам тръжната документация за участие в 
търга. 
              Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите длъжностни лица и 
главен счетоводител за сведение и изпълнение. 

Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Надка Яламова – зам. 
директор АСД. 
 
 

ДИРЕКТОР: заличен подпис по ЗЗЛД 
Васил Вълчев 


