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УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА 

ДВИЖИМИ ВЕЩИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ 

 

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ТЪРГА 

1.1 Условията и реда за провеждане на търга с явно наддаване се определят 

съобразно Наредба № 7/14.11.1997 г. на МФ и Заповед №РД-09-362/13.03.2008 г. 

на МОН. 

1.2 Търгът се провежда от Професионална гимназия „Акад.Сергей П. Корольов”, 

гр.Дупница, като тръжната комисия се определя със заповед на Директора, 

съгласно нормативните изисквания. 

1.3 Предмет на  търга е продажбата на 19 бр. стругове, 10 бр. фрез машини, 7 бр. 

пробивни машини /бормашини/, 4 бр. ножовки и 1 бр. банциг. 

1.4 Търгът се ще проведе на 11.10.2016 г. в сградата на  работилниците на ПМГ – гр. 

Дупница, ул. „Никола Малашевски” № 20. 

1.5 За участие в търга кандидатът заплаща депозит от 10% от първоначалната 

тръжна цена, който депозит се внася в касата на ПГ „Акад.С.П. Корольов”. 

 

2. ТРЪЖНИ КНИЖА 

2.1.Кандидатите за участие в търга получават срещу заплащане пакет тръжни 

книжа, който съдържа: 

1.Заявление за участие в търга – образец № 1. 

2.Условия за провеждане на търга. 

3.Проект на договор. 

4.Административни сведения- образец № 2. 

5.Декларация – образец № 3 

6.Копие от заповедта на директора на ПГ „Акад.С.П. Корольов” за провеждане на 

търга, без имената на членовете на комисията. 

2.2. Тръжните книжа се получават срещу заплащане на сумата от 10 лева в брой в 

касата на ПГ „Акад.С.П.Корольов” и не подлежат на връщане. 

 

3. ОФЕРТНИ МАТЕРИАЛИ 

3.1. Кандидатите за участие в търга представят на тръжната комисия до 10.10.2016 

г. запечатан плик с офертни материали, който съдържа: 

- за юридически лица 

1. Удостоверение за актуално състояние на търговеца от Търговския регистър. 

2. Удостоверение от търговско отделение на окръжния съд, че юридическото лице 

не се намира в производство по обявяване в несъстоятелност. 

3. Удостоверение от общината за наличие или липса на задължения. 

4. Удостоверение от ТД на НАП за наличие или липса на задължения. 

5. Документ за внесен депозит за участие.  

6. Документ за закупена документация за участие – копие. 

- за физически лица 

1. Удостоверение от ТД на НАП за наличие или липса на задължения. 

2. Удостоверение от общината за наличие или липса на задължения. 

3. Документ за внесен депозит за участие.  

4. Документ за закупена документация за участие – копие. 

Освен гореизброените документи се прилага и следните документи: 

1. Заявление за участие в търга – попълва се образец № 1 и се прилага попълнена 

декларация образец № 3. 
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2. Административни сведения- образец № 2. 

3. Нотариално заверено пълномощно за лицето, подписало заявлението за участие, 

офертата и заверило документите, когато същото е различно от посоченото за 

представляващ търговеца в удостоверението за актуално състояние. 

4. Проекто договорът  - не се попълва, но се парафира на всяка страница. 

 

3.2. Начална тръжна цена: 

Стругове: 

1.  Струг С11 МТ 2000 – 1000 лв. /хиляда лева/ 

2.  Струг С 5 А – 1000 лв. /хиляда лева/ 

3.  Струг С 10 Дунав – 1000 лв. /хиляда лева/ 

4.  Струг С 5 М –1000 лв. /хиляда лева/ 

5.  Струг С 5МД 2303 – 1000 лв. /хиляда лева/ 

6.  Струг С 8 - 1000 лв. /хиляда лева/ 

7.  Струг СУ 582 – 700 лв. /седемстотин лева/ 

8.  Струг СУ 585 – 700 лв. /седемстотин лева/ 

9.  Струг С11 МБ –700 лв. /седемстотин лева/ 

10. Струг С 10 – 700 лв. /седемстотин лева/ 

11. Струг С 11 – 700 лв. /седемстотин лева/ 

12. Струг С 10 1000 – 700 лв. /седемстотин лева/ 

13. Струг ЕМНУ 200 - 700 лв. /седемстотин лева/ 

14. Струг С 8 – 600 лв. /шестотин лева/ 

15. Струг С 5 – 600 лв. /шестотин лева/ 

16. Струг С 11 - 600 лв. /шестотин лева/ 

17. Струг С 11 – 600 лв./шестотин лева/ 

18. Струг С 8 –600 лв. /шестотин лева/ 

19. Струг С 10 М 1000- 600 лв./шестотин лева/ 

 Фрез машини: 

20. Фреза ФУ 321 ЦИ – 2 000 лв. /Две хиляди лева/ 

21. Фрeза ФУ 320 – 1 200 лв. /Хиляда и двеста лева/ 

22. Фреза ФУ 321 – 600 лв. /Шестотин лева/ 

23. Фреза ФУ 321 Универсална – 900 лв. /Деветстотин лева/ 

24. Фреза ФУ 321 Универсална – 900 лв. /Деветстотин лева/ 

25. Фреза ФУ 325-02- 1 200 лв. /Хиляда и двеста лева/ 

26. Фреза ФУ 325-02 – 2 200 лв. /Две хиляди и двеста лева/ 

27. Инструментална фрезова машина С 25 А3 – 600 лв. /Шестотин лева/ 

28. Инструментална фрезова машина – 600 лв. /Шестотин лева/ 

29. Фреза ФУ 321 – 1 250 лв. /Хиляда двеста и петдесет лева/ 

Пробивни машини /бормашини/: 

30.  Пробивна колонна бормашина ПК – 031  - 400 лв. /Четиристотин лева/ 

31.  Пробивна колонна бормашина ПК – 031 - 400 лв. /Четиристотин лева/ 

32.  Пробивна колонна бормашина ПК – 031 - 400 лв. /Четиристотин лева/ 

33.  Настолна пробивна машина ПН 161  - 150 лв. /Сто и петдесет лева/ 

34.  Настолна пробивна машина ПН 161  - 150 лв. /Сто и петдесет лева/ 

35.  Настолна пробивна машина ПН 161 - 150 лв. /Сто и петдесет лева/ 

36.  Бормашина БК 32 – 200 лв. /Двеста лева/ 

Ножовки: 

37.  Ножовка отрезна 253 с окомплектовка  - 200 лв. /Двеста лева/ 

38.  Ножовка отрезна 253 с окомплектовка - 200 лв. /Двеста лева/ 

39.  Отрезен полуавтомат /ножовка/ - 300 лв. /Триста лева/ 

40.  Ножовка отрезна 401 с окомплектовка – 300 лв. /Триста лева/ 

Банциг: 

41. Банциг БУ 631 – 300 лв. /Триста лева/ 

 



Вещите, обявени за продажба  са на разположение за оглед за периода от  

05.10.2016 г. до 07.10.2016 г. от 08,00-16,00 часа в работилниците на  ПГМ – гр. 

Дупница, ул. „Никола Малашевски” № 20 след представяне на предварителна 

заявка за оглед. 

3.3. Офертни материали, представени в нарушение на изискванията по т.3.1. не се 

разглеждат от тръжната комисия. 

 

4. РЕД И НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА. 

1. Търгът се провежда при условие, че присъстват всички членове на тръжната 

комисия и са внесени депозити най-малко от двама кандидати.  

2. Когато се яви само един кандидат, търгът се отлага с един час и ако в този 

срок не се яви друг кандидат, търгът не се провежда, като за това се изготвя протокол. 

3. Тръжната комисия отваря запечатаните пликове на участниците по реда на 

постъпването им в деловодството и комисията преглежда редовността на подадените 

документи. 

4. В деня и часа, определени за провеждане на търга, председателят на 

тръжната комисия   обявява  допуснатите кандидати за участие в търга, като съобщава 

тръжния номер на тръжната вещ, първоначалната цена от която започва наддаването и 

определя стъпката на наддаване, която не може да бъде по-малко от 1 на сто и повече 

от 10 на сто от началната цена. 

5. Търга се провежда по отделно за всеки тръжен номер. 

6. Наддаването се извършва чрез обявяване от участниците на последователни 

суми над началната цена, разграничени от председателя на комисията със звуков 

сигнал, като всяко увеличение трябва да бъде на определената стъпка.  

7. Преди третото обявяване на последната оферта се прави предупреждение , че 

тя е последна и ако няма друго предложение, наддаването приключва със звуков 

сигнал. 

8. Председателя обявява участника, спечелил търга и предложената от него 

цена, след което закрива търга.  

9. Резултатите от търга се оформят в тръжен протокол, който се съставя и 

подписва от тръжната комисия в три екземпляра – по един за спечелилия търга, за 

комисията и за касата на продавача.  

10. След подписване на тръжния протокол, депозитите на не спечелилите 

участници се възстановяват, след нареждане от председателя на тръжната комисия. 

11. Спечелилият търга заплаща предложената от него цена в срок до три работни 

дни от датата на обявяване на резултатите. 

12. Вещта се предава на купувача след плащане на цената и подписването на 

договора за покупко – продажба. Закупената вещ следва да се вземе от купувача, най-

късно в петдневен срок от датата на плащането. След този срок купувачът дължи 

неустойка, съгласно определените в договора условия. 

    13. В случай, че спечелилият търга кандидат не внесе дължимата от него сума  , 

депозитът не се връща, а за спечелил търга служебно се обявява участникът, предложил 

при наддаването следващата по размер цена. Същият се поканва, в срок от 3 /три/ 

работни дни, да заплати предложената от него  цена. Ако не внесе цената в определения 

срок, комисията отбелязва със забележка в тръжния протокол, че вещта не е продадена. 

     14. Когато на повторно провеждан търг се яви само един кандидат, той се обявява за 

спечелил по обявената началнацена 

 

 

 

ДИРЕКТОР:………………… 

     /инж. Елена Костадинова/ 

 

 



ОБРАЗЕЦ № 1 

 

 

ЗАЯВКА 

 

За участие в търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – частна 

държавна собственост 

     Долуподписаният…………………………………………………………………………. 

Живущ в гр. /с./ ………………………………..ж.к./ул./……………………….№……… 

ЛК №……………………..издадена на ………………………от………………………… 

ЕГН……………………….. представител на фирма…………………………………….. 

Регистрирана в………………………………под №…………………………………….. 

/приложение удостоверение за регистрация/ или нотариално упълномощен 

представител…………………………………………………………………………… 

Живущ в гр. /с./ ………………………………..ж.к./ул./……………………….№……… 

ЛК №……………………..издадена на ………………………от………………………… 

  Заявявам участието си в обявения за провеждане търг с тайно наддаване за 

продажба на 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Приходна квитанция за внесен депозит №……./…………….2016 г. 

 

 

 

 

………………..2016 г.                                                          Подпис:…………………….. 

гр.Дупница 

 



 

 

ОБРАЗЕЦ № 2 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 

 

 

Наименование на участника 

……………………………………………………………………………………… 

Седалище и адрес на управление / по актуално състояние/. 

………………………………………………………………………………………… 

/код, град, община, улица, №, бл.,ап./ 

Лице за контакти:……………………………………………………………………….. 

Длъжност……………………………………………………………………………… 

Телефон………………………………………………………………………………… 

Л.К. №………………………...издадена на ……………………от …………………… 

Обслужваща 

банка…………………………………………………………………………. 

IBAN 

…………………………………………………….BIC………………………………. 

Титуляр на 

сметката………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

     Дата:…………..2016 г.                                                          Подпис:…………………….. 

гр.Дупница 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ № 3 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

 

Долуподписаният ……………………………………………………………….. 

Представител на ………………………………………………………………… 

ДЕКЛАРИРАМ, че съм запознат с всички обстоятелства / състоянието на вещите, 

документи за участие в търга и проекто- договор/. Извърших оглед на вещта / 

вещите/ и констатирах, че фактическото състояние не се различава от описанието в 

тръжната документация и нямам претенции към продавача за не обективна 

информация. 

Информиран съм, че ако спечеля търга и откажа да сключа договор в определения 

срок, то внесения депозит не се връща. 

 

 

Дата:……………………                                               Декларатор:………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


