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УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ 

 

І.  ОСНОВАНИЕ, ПРЕДМЕТ, ВИД НА ТЪРГА И НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА 

1.  Основание за провеждане на търга:  

Търгът се провежда на основание на чл. 5, във връзка с чл. 1 от Наредба № 7/ 1997г. за продажба на 

движими вещи – частна  държавна  собственост (ДВ, бр. 109/97 г.) и  Заповед № РД-01-334/ 25.07.2022 г. на 

Директора на РЗИ – Софийска област.   

 

2.  Предмет на търга:  

Продажба на два броя употребявани леки автомобили, собственост на РЗИ – Софийска област, със 

следните параметри:  

2.1. 

Марка  Фолксваген 

Модел                                                            Бора 

Регистрационен номер  СА 4161 НН 

Цвят Зелен металик 

Брой места 4+1 

Двигател Бензин, 1781 см³ , 92 kW 

Дата на първоначална регистрация 03.04.2000 г. 

 

2.2. 

Марка  ВАЗ 

Модел                                                            2107 

Регистрационен номер  С 8096 НХ 

Цвят Бордо 

Брой места 4+1 

Двигател Бензин, 1451 см³ , 53 kW 

Дата на първоначална регистрация 16.12.2003 г. 

 

3. Вид  на търга 

Търг с тайно наддавание по реда на Раздел II от  Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими 

вещи – частна държавна собственост.   

  

4. Начална тръжна цена, както следва: 

- за Фолксваген Бора, рег.№ СА4161 НН - в размер на 1150,00 лв./хиляда сто и петдесет лева/ 

- за ВАЗ 2107, рег.№ С 8096 НХ - в размер на 600,00 лева /шестстотин лева/ 

Участниците не могат да предлагат цена, по-ниска от определената начална тръжна цена.  

 

 

II. УСЛОВИЯ И ПРОЦЕДУРА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА  

 

1.Изисквания към участниците: 

Участник в търга може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице.  

Допускат се за участие в търга и кандидати чрез пълномощник, след представяне на нотариално заверено 

пълномощно за участие в търга - оригинал.  
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2. Депозит за участие в търга  

 

2.1. За участие в търга се заплаща депозит в размер на 10 на сто от началната тръжна цена, а именно: 

- за Фолксваген Бора, рег.№ СА4161 НН – депозит в размер на 115,00 (сто и петнадесет) лева; 

- за ВАЗ 2107, рег.№ С 8096 НХ – депозит в размер на 60,00 (шестдесет) лева. 

 

2.2. Депозитът за участие в търга се внася в брой в касата на РЗИ – Софийска област (кабинет 45), в срока 

за подаване на заявления /оферти/. За внесения депозит не се дължи лихва.  

 

2.3. Депозитът на спечелилилия кандидат се задържа до предаване на вещта. Депозитът на неспечелилите 

участници се освобождава след приключване на търга и им се връща по нареждане на председателя на 

тръжната комисия след подаване на заявление от кандидата. 

 

3.Необходими документи за участие в търга  

 

До участие в търга се допускат кандидати, представили документ за самоличност за физически лица  или 

удостоверение за търговска регистрация за юридически лица. 

За допускане до участие в търга, кандидатът представя: 

 

- Заявление за участие (по образеца на Приложение № 1), към което прилага следните документи:  

- Документ за внесен депозит; 

- Ценово предложение (по образеца на Приложение №2) – представя се в отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис: „Ценово предложение“, който се поставя в плика със заявлението. Върху двата 

плика се записва тръжния номер на вещта и тръжния номер на кандидата. 

- Декларация за липса на родствена връзка с членовете на комисията ( Приложение № 3). 

 

Кандидат, който не представи някой от документите по т.3 или представеният документ не е в изискуемата 

форма, не се допуска до участие в търга.  

Запечатаният плик със Заявлението и приложените документи се пуска в урната в присъствието на 

кандидата. 

4. Оглед  на  обявените  за  продажба  МПС 

Огледи могат да се извършват всеки работен ден от 10:00 часа  до  13:00 часа,  от 12.08.2022 г. до 

19.08.2022 г. включително, в двора на РЗИ – Софийска област в гр. София, бул. “Акад. Иван Гешов” № 15. 

Огледът следва да бъде извършен в присъствието на представител на РЗИ – Софийска област, след 

предварително съгласуване на тел.: 0884 647 302 (всеки работен ден от 14:00 до 16:00  часа). 

5. Приемане на заявление за участие в търга 

Заявления за участие в търга се приемат в Центъра за административно обслужване /деловодство/ на РЗИ 

– Софийска област, адрес: гр. София, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 15, етаж 3, кабинет 41,  в работните дни 

от 12.08.2022 г. до 19.08.2022 г. включително, от 10:00 до 13:00 часа.                                                                   

Кандидатите могат да участват в търга за един или за двата автомобила, като подават заявление поотделно 

за всеки от тях. 
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6. Дата и място на провеждане на търга  

Търгът ще се проведе на  19.08.2022 г., в 14:00 часа, в РЗИ – Софийска област, адрес: гр. София, бул.„Акад. 

Иван Евст. Гешов“ № 15, административна сграда „Център по хигиена“, етаж 3. 

 

7. Процедура по провеждане на търга:  

Заявленията за участие се отварят последователно по реда на получените от тях тръжни номера, като 

предлаганите цени се вписват в тръжен лист. Тръжната процедура се провежда поотделно за всеки 

автомобил, като за всеки от тях се съставя отделен тръжен лист. 

За спечелил търга се обявява участникът, предложил най-висока цена. Когато двама или повече участници 

предложат една и съща цена, тръжната комисия определя крайния купувач чрез жребий. 

За проведения търг комисията съставя протокол за всяка от вещите поотделно в 3 (три) екземпляра: един 

екземпляр за тръжната комисия, един - за спечелия търга и един - за касата на РЗИ – Софийска област . 

  

8. Обявяване резултатите от търга 

 Резултатите се обявяват на информационното табло в РЗИ – Софийска област, адрес: гр. София, бул. 

„Акад. Иван Гешов“ № 15, административна сграда „Център по хигиена“, етаж 3, до 16:00 ч. на 19.08.2022 г. 

 

9. Начин на плащане на продажната цена 

 

9.1. Участникът, спечелил търга, внася достигнатата на търга цена, от която се приспада внесения депозит, 

в срок до 3 (три) работни дни от обявяване на резултатите от търга. Ако плащането не се извърши  в 

посочения срок, депозитът на спечелия търга се задържа и се предлага на класирания на второ място 

кандидат да заплати предложената от него цена в срок до 3 (три) работни дни.  Предложение до втория по 

ред кандидат се отправя, само ако същият не си е изтеглил депозита. Ако и класираният на второ място 

участник не извърши плащането в определения срок, тръжната комисия отбелязва със забележка в 

тръжния протокол, че автомобилът не е продаден. 

 

9.2. Заплащането на продажната цена се извършва в брой или по банков път по следната сметка на 

продавача – Регионална здравна инспекция – Софийска област:  

IBAN: BG22 UNCR 9660 3125 0062 16,  BIC:UNCRBGSF в Уникредит Булбанк. 

 

10. Предаване на вещта на  купувача 

Купувачът следва да вдигне закупената вещ в петдневен срок от плащането на цената. След този срок 

купувачът дължи магазинаж за всеки ден закъснение в размер на 0,5 на сто от достигнатата в търга цена. 

Всички разходи по прехвърляне собствеността на автомобила са за сметка на купувача. 

 

11. Когато няма депозиранo заявление за участие или депозираното такова не отговаря на условията 

на търга, търгът за автомобила  не се провежда. В този случай ще бъде проведен повторен търг, като се 

прилагат разпоредбите на чл. 15 от Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна 

държавна собственост.  

 

12. За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на 

вещи – частна държавна собственост. 

 


