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ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ 
за 

продажба чрез търг с тайно наддаване на 
движими вещи – частна държавна собственост 

 
 
І. ОСНОВАНИЕ И ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА 

  
 1. Заповед № 51/20.04.2016 г., на Директора на ИЖН – Костинброд, за провеждане на търг 

за продажба на движимо имущество. 
 
2. Основание за провеждане на търга 
 
Търгът се провежда на основание Закона за държавната собственост, Правилника за 

прилагане на Закона за държавната собственост, Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на 
движими вещи – частна държавна собственост  

 
3.Вид на търга  
Търгът ще се проведе с тайно  наддаване, при първоначална тръжна цена 1 200 лв. 
 
4. Предмет на търга  
Предмет на търга е продажба на движими вещи – частна държавна собственост: 

употребявана косачка БЧС (BCS) – Фигаро с инв. № 50017 с отпаднала необходимост по 
местонахождението на вещтта. 
 
           5.Начална тръжна цена 

Началната тръжна цена е 1 200 лева с ДДС . 
 
 ІІ. УСЛОВИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА         

1. Изисквания към кандидатите. 
1.1. Условие за участие в търга: 
а) Кандидат за участие в търга може да бъде всяко българско и чуждестранно физическо 

или юридическо лице. 
б) Допускат се кандидати за участие в търга и чрез пълномощник, след представяне на 

нотариално заверено пълномощно за участие в търга. В случай, че кандидатът е чуждестранно 
лице, пълномощното се представя и с превод на български език. 

1.2.Необходими документи за участие в търга: 
1.2.1.Заявление за участие по образец - приложение №1, придружено с информация за 

кандидатите в търга – Приложение № 2; 

 



1.2.2. Документ за платен депозит за участие 
1.2.3.За физически лица и представители на юридически лица – в случаите по т. 1.1. буква 

”б” – нотариално заверено пълномощно 
1.2.4.За юридически лица и еднолични търговци - удостоверение за актуално състояние по 

чл.23 от Закона за търговския регистър или единен идентификационен код (ЕИК) на участника   
1.2.5.За чуждестранни юридически лица - еквивалентен документ по т. 1.2.4. на съдебен 

или административен орган от държавата, в която са установени, с превод на български език;  
1.2.6.Докумeнт за самоличност - за физически лица 
Когато кандидатите са представили копие на документи, заверени от тях, те са длъжни да 

носят в себе си оригиналите на тези документи и да ги представят на членовете на комисията при 
поискване. Непредставянето на оригиналните документи е основание за декласиране на кандидата.  

2.Дата, място и час на провеждане на търга 
Търгът ще се проведе на 04.05.2016 г., в 10:30 ч. сградата на ИЖН - Костинброд, гр. 

Костинброд, спирка „Почивка“ от 10:30 часа. 
 
ІІІ. РЕГИСТРАЦИЯ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 
3.1.  До 9:30 часа  на  04.05.2016 г.,  кандидатите за участие в търга представят в 

деловодството на ИЖН - Костинброд, следните документи: 
3.1.1. Копие от документ внесен депозит.  
3.1.2. Копие на лична карта - в случаите когато кандидатът е физическо лице, или копие от 

ЕИК когато търговецът е регистриран по реда на ЗТР, или копие на Удостоверение за актуално 
състояние и БУЛСТАТ, когато за  участникът е ЮЛ регистрирано не по ТЗ  -  в случаите че се 
участва от името на юридическо лице (удостоверението за актуално състояние следва да носи дата 
на издаване не по-ранна от три месеца, считано от датата на провеждане на търга) 

3.1.3. Ценова оферта -  попълнена по образеца към документацията. 
3.1.4.  Нотариално  заверено  пълномощно  при  участие  чрез  представител  -  представя  

се  на комисията в деня на търга.  
3.1.5. Документ за самоличност - представя на комисията в деня на търга 
 
IV. ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА 
4.1.  Документите  от   настоящите  условия,  се  представят  от  съответния кандидат в  

деловодството на  ИЖН – Костинброд, при спазване на гореупоменатите срокове за прием на 
документи.   

Към  документите  по  т.3.1.1  и  т.3.1.2,  в  отделен  непрозрачен  запечатан  плик,  
кандидата представя  ценовата  си  оферта  (3.1.3).  Ценовата  оферта  се  представя  по  образеца  
приложен  към документацията. 

4.2.  Председателят  или  упълномощения   от  него  член  на  тръжната  комисия  проверява  
дали  от страна на кандидатите депозирали заявление за участие са спазени всички условия  на 
процедурата и дава пореден тръжен номер на кандидата.  

4.3. След получаване на тръжния номер, представител на комисията изписва върху 
представения от кандидата плик с ценовата оферта, получения тръжен № от същия и така 
оформения пликът се депозира от представител на комисията в запечатаната урна в присъствието 
на кандидата.  

4.4. В деня определен за провеждане на процедурата  Председателят проверява 
присъствието на кандидатите депозирали оферти за участие и отваря урната с подадените оферти.  
Офертите се отварят последователно по реда на получените от тях тръжни номера и се подреждат 
в тръжен лист, при спазване на разпоредбите на чл.10, ал.1  Наредба №7  за продажбата на 
движими вещи  -  частна държавна собственост.  

4.5.  За спечелил търга за вещта  се обявява кандидатът предложил най-висока цена. Когато 
двама и/или повече кандидати са предложили еднаква най-висока цена за вещта, тръжната комисия 
определя крайния купувач, по правилата на явен търг при условие, че кандидатите предложили 
еднаква цена присъстват на отварянето на ценовите предложения или чрез жребий в случай, че 



поне един от кандидатите предложили еднаква цена не присъства на отварянето на ценовите 
предложения. 

4.6.  Когато  има  депозирана  само  една  ценова  оферта,  комисията  отваря  същата  и  
обявява  съответния кандидат за спечелил търга ако предложената в офертата му цена и равна или 
по-висока от начално обявената. В случай, че предложената от кандидата цена е по-ниска от 
началната обявената, офертата на същия не се класира и  за  вещта  се обявява втора по ред тръжна 
сесия по реда на чл.15 от Наредба №7 за продажбата на движими вещи - частна държавна 
собственост. 

4.7.  За  проведения  търг  комисията  съставя  тръжен  протокол  в  три  екземпляра  -  един  
за спечелилия търга, един за комисията и един за касата на Института. 

4.8. Резултатите от проведения търг се обявяват на мястото за обяви. 
4.9.  Когато  в определения срок  няма депозирани  заявления за участие, търгът не се 

провежда,  а се обявява втори по ред търг по реда на чл.15 от Наредба №7 за продажбата на 
движими вещи - частна държавна собственост. Комисията отбелязва това в протокол. 
 

V. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ  
5.1. Участникът обявен за спечелил търга, заплаща посочената от него цена, намалена с 

размера на депозита, в срок до три работни дни от датата на обявяване на резултатите. Плащането 
се извършва в брой в касата на Института или по банков път на следната сметка :  IBAN: 
BG23UNCR96603169017814, BIC код UNCRBGSF при банка „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК”АД, 
клон Костинброд  

5.2. Ако плащането не се извърши в срока по т.5.1, или при отказ на спечелилия търга да 
заплати предложената от него цена, внесения от него депозит се задържа и се предлага на 
класирания на второ място  да  закупи   вещта  по  предложената  от  него  цена,  която  не  може  
да  бъде  по-ниска  от  начално обявената. 

5.3.  В случай, че той също откаже, за него също се прилагат разпоредбите на т.  8.2., а за 
вещта се обявява повторен търг при същите условия. 
 

VI. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 
6.1.  Вещта  се  предава  на  купувача  след  плащане  на  цената  и  подписване  на  

предавателно-приемателен  протокол  и  договор  покупко-продажба. 
6.2. Закупената вещ следва да се вдигне до пет  дни от датата на плащане по реда на чл. 13, 

ал.2 от Наредба 7/14.11.1997  год..  След този срок купувачът дължи магазинаж в размер на 0.02% 
на ден за срок от  един месец.  В случай че и след този срок, закупената  вещ  не се вдигне  от 
купувача,  ИЖН- Костинброд има право да развали едностранно договора с купувача и да обяви 
нов търг. 

6.3.  На  основание  чл.11  ал.3  от    Наредба  7/14.11.1997  год.,   в  седем  дневен  срок  от  
датата  на обявяване на резултатите  участниците в търга могат да подадат жалба по реда на  
Административно процесуалния кодекс за неспазване на условията и реда на неговото провеждане. 
 Процедурата е разработена при спазване на основните принципи и изисквания, залегнали в 
Закона за държавната собственост, Правилника за неговото приложение и Наредба №7/14.11.1997г. 
за продажба на движими вещи-частна държавна собственост. За неуредените в настоящите условия 
въпроси се прилагат разпоредбите на посочените нормативни актове. 
 
 
 
 

Приложение 1 
ДО  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ на 

        ТРЪЖНАТА КОМИСИЯ 



 

З А Я В Л Е Н И Е  

ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ТАЙНО  НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА 
ДВИЖИМИ ВЕЩИ -ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ  

Употребявана  косачка  с отпаднала необходимост 
БЧС (BCS) – Фигаро с инв. № 50017 

 
От………………………………………...........……………………………………… 
 /Управител по съдебна регистрация или представител по пълномощие/ 
Живущ/а на адрес: 
гр./с/…………........….......,обл.....................………….......ул………………….......
..............., №...,бл......., вх....., ет.....л.к. № …...............…........, изд.на ........…......., 
от……..…............... ЕГН …….…….......... 
Управител /представител/ на ТД/ЕТ/ ……………………...……... 
с адрес на управление ……………............................. 
тел:  ……………..…………............;  факс: ………………………………… 

 
 
Господин Председател, 
След като се запознах с документацията за участие в търг с тайно 

наддаване за продажба на движими вещи – частна държавна собственост и 
началната им тръжна цена ,  
ЗАЯВЯВАМ СЛЕДНОТО: 

1.Приемам условията посочени в тръжната документация и желая да 
участвам в търга  
 2. Запознат/а/ съм с условията за провеждане на търга.    
 
 
 ..........................2016 г. 
град .......................................                              ЗАЯВИТЕЛ: ………….... 
 

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението задължително се придружава от 
изискуемите документи, описани в Условията за провеждане на търга.  
 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение  2 
 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 

Наименование на участника:  

Седалище:  

- пощенски код, населено място:  

- ул./бул., №, блок №, вход, етаж:  

Адрес за кореспонденция:  

- пощенски код, населено място:  

- ул./бул., №, блок №, вход, етаж:  

Телефони:  

Факс:  

Е-mail адрес:  

Лица, представляващи участника  
по учредителен акт: 
/ако лицата са повече от  
три, данните са представят 
 в приложение/ 

 

Трите имена, ЕГН, лична карта  
№: 

 

Трите имена, ЕГН, лична карта  
№: 

 

Трите имена, ЕГН, лична карта 
 №: 

 

Участникът се представлява  
заедно или поотделно 
 от изброените лица: 

 

Обслужваща банка  
№ на сметката, по която ще 
 бъде възстановена гаранцията 
 за участие 
Титуляр на сметката 

 

 
гр. …………...................2016 г. 
............................................................................................................................ 
 (изписват се длъжност, собствено и фамилно име)                                          
Подпис и печат: ................................. 



Приложение № 3 /Проект/  
 

ДОГОВОР 
за покупко - продажба на движими вещи с купувач, 

 спечелил търг с тайно наддаване 
 

 Днес, …………….2016 г., в гр. София  между: 
ИЖН - Костинброд, ЕИК по БУЛСТАТ 130458200, представляван от доц. д-р Мая Игнатова 

– Директор, наричана за краткост в договора ПРОДАВАЧ, от една страна, 
 и 
 2.……………………………………………….....................................................................със 
седалище и адрес на управление ........................................................................................... 
ЕИК .....……………...... ИН по ДДС......................................, представлявано 
от ..............................................................................с ЕГН............................... наричан по-долу 
КУПУВАЧ, от друга страна, 
на основание Наредба № 7/14.11. 1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна 
собственост и във връзка с тръжен протокол № ...  
се сключи настоящият договор за следното: 

I.  ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА: 
1. Чл. 1.  Продавачът продава и прехвърля на Купувача правото на  

собственост върху косачка БЧС(BCS)-Фигаро с инв.№ 50017  наричана по-долу “вещ ”. 
 Чл. 2. Купувачът купува вещта, каквато е в момента на продажбата . 
 Чл. 3. Купувачът няма материални и финансови претенции към ИЖН – Костинброд за 
неизправности и недостатъци по закупената вещ .  
          II.  ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: 
 Чл.4.Цената на вещта е в размер на ................. лева 
/................................................................лева /......... с ДДС.   
 Чл. 5. Цената по чл. 4 на този договор е платена в пълен размер и е издадена фактура № 
…………………………….. на Купувача.  
           III.  ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА НА ВЕЩТА: 
 Чл. 6. Страните съставят и подписват двустранен приемо - предавателен протокол за 
предаване и приемане на вещта, предмет на този договор.  

Чл. 7. Правото на собственост върху вещта, предмет на този договор преминава съгласно 
действащото законодателство. Рискът от случайното погиване преминава от Продавача върху 
Купувача от датата на подписване на приемо-предавателния протокол по чл. 6 от този договор. 
  IV. ОБЩИ УСЛОВИЯ: 

Чл.8. Всички изменения и допълнения на този договор могат да се извършват само с 
писмено съгласие на двете страни и са неразделна част от този договор. 
  Чл.9. За всички неуредени в този договор въпроси се прилага действащото в Република 
България гражданско законодателство. 

Този договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от 
страните. 

 
ПРОДАВАЧ:                       КУПУВАЧ: 

/доц. д-р Мая Игнатова/ 



Приложение № 4 
 
 
 
 
 
 

 
ПРИЕМО – ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ 

 
 

Днес, ……………2016 г., на основание чл. 6 на Договор за покупко - 
продажба на движими вещи с купувач, спечелил търг с тайно наддаване за 
продажба на движима вещ - частна държавна собственост, се извърши 
предаване и приемане на закупената вещ а именно: 
*Наименование на закупената вещ: БЧС (BCS) – Фигаро с инв. № 50017 
*Цена на покупката: …....................................................................................... 
............................................................................................................................. 

(с цифри и думи) 
 

*Платежен документ:  
Фактура №   …………………………………………… 
Банково бордеро ………………………………………. 

*Купувачът приема закупената вещ. 
 

 
 
 
Предал:                  Приел: 
 

………………………………….   ……………………………………. 
 
               (подпис)                                       (подпис) 
 

 


