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І. ОСНОВАНИЕ И ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА
А. ОСНОВАНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА
Търгът се провежда за първи път на основание Наредба № 7 от 14 ноември 1997г. за
продажба на движими вещи – частна държавна собственост и Заповед № РД-1641/15.02.2022г. на Директора на ТМЦ –град Разград.
Б. ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА
Предмет на търга е продажба на движими вещи МПС– частна държавна собственост, както
следва:
1. Товарен автомобил марка „ИВЕКО“, модел „ДEЙЛИ“, регистрационен №
7781ВК, Рама № ZCFA75A0002110649;
2. Товарен автомобил марка „ИСУЗУ“, модел МД 27 СА ,Рама
NNAMDA1LL02007037, регистрационен № РР8792АH
3. Товарен автомобил марка “СИТРОЕН“, модел „ДЖЪМПЕР“, Рама
VF7ZCPMAC17427445, регистрационен № РР8629BМ
4. Лек автомобил марка „ХЮНДАЙ“, модел „ЕЛАНТРА“, Рама
KMHDM41BP6U235074, регистрационен № РР 5458 АТ

РР
№
№
№

ІІ. УСЛОВИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА
А. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ
1. Условие за участие в търга.
1.1. Кандидат за участие в търга може да бъде всяко българско и чуждестранно физическо
или юридическо лице.
1.2. 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
.
2. Необходими документи за участие в търга.
2.1.За допускане до участие в търга, кандидатът трябва да представи на комисията за
провеждане на търга ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ в търга (Приложение № 1), към което
прилага следните документи:
2.2. за физическите лица и представителите на юридическите лица – копие на документ за
самоличност, а в случаите по т. 1.2 – и нотариално заверено пълномощно;
2.3. за кандидати, регистрирани по Търговския закон в Република България – копие на
документ за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК) на участника, съгласно
чл. 23 от Закона за търговския регистър.
2.4. документ за внесен депозит;
2.5. Заявление за извършен оглед (Приложение № 2),
2.6. Ценово предложение (Приложение №3 ),
3. Участникът попълва 1 /едно/ заявление за участие в търга и съответен брой ценови
предложения, съобразно броят на МПС-та, за които участва.
4. Всяко ценово предложение следва да бъде поставено в отделен непрозрачен запечатан
плик, като върху пликът се посочва - регистрационният номер на съответният автомобил
за който се кандидатства.
5. Заявлението за участие, с приложените към него документи, заедно с съответните на
брой ценови предложения се поставят в Голям непрозначен плик, който се запечатва без
друга маркировка.

6. В срок до 25.02.2022г. кандидатите за участие в търга следва да входират
горепосочените документи, на адрес: град.Разград, пл. „Независимост” №2, ет.3, стая 303
(арт-секретар), като върху запечатаният Плик по т. 5 се записва входящ номер и дата.
7. Кандидатът получава бележка, която удостоверява правото му на участие в търга, като в
нея се изписва входящият номер и дата, положен по т.6.
Кандидат, който не представи някой от документите по т.2 или представеният
документ не е в изискуемата форма, не се допуска до участие в търга.

Б. УСЛОВИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА
1. УСЛОВИЯ НА ТЪРГА.
1.1.Тръжната документация е безплатна и може да бъде получена в деловодството (арт.секретар) на Театрално-музикален център - Разград, на адрес: гр. Разград,
пл.”Независимост” № 2, ет.3, стая 303.
1.2.Датата, мястото, стойността на депозита и условията за участие в търга са посочени в
Заповедта за провеждане на търга.
2. ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА.
2.1.Търгът се провежда при условие, че присъстват всички членове на комисията и са
внесени депозити най-малко от двама от кандидатите.
2.2. Преди започване на търга, комисията установява:
а) самоличността на явилите се кандидатите или на техните представители;
б) редовността на документите на кандидатите за упълномощаване;
2.3. Председателят на комисията открива търга, като обявява пред присъстващите:
а) състава на комисията за провеждане на търга;
б) броя на кандидатите, които са се явили за участие в търга;
в) началната тръжна цена на вещите за продажба, съгласно следния опис:
Опис на движимите вещи - частна държавна собственост, подлежащи на продажба на
търг с тайно наддаване
№

1
2
3
4

Марка
автомобил

„ИВЕКО“
„ИСУЗУ“
„СИТРОЕН“
„ХЮНДАЙ“

Модел

„ДEЙЛИ“
„ МД 27 СА“
„ДЖЪМПЕР“
„ЕЛАНТРА“

Рег. №

РР 7781ВК
РР 8792АH
РР 8629BМ
РР 5458 АТ

брой

1
1
1
1

Начална
тръжна
цена (без
ДДС

3970
1819
3677
900

Депозит
участие
10 %

за

397.00
181.90
367.70
90.00

2.4. Комисията пристъпва към разпечатване на съответните Големи пликове по реда на
тяхното входиране, като проверява съдържат ли необходимите документи. Кандидат,
който не е представил изискуемите документи, не се допуска до участие в търга.
Допуснатите кандидати се вписват в списъка на участниците.
3. Комисията пристъпва към разпечатване на малките пликове с приложена в тях ценова
оферта. Предложената цена се обявява, след което се вписва в списък, който съдържа:
№

МПС за което се
кандидатства

Кандидатът

Предложената цена

4. За спечелил търга се обявява участникът, предложил най-висока цена. Когато двама и
повече участници предложат една и съща цена, определя купувачът чрез жребий.

5.Резултатите от търга се оформят в тръжен протокол, който се съставя и подписва от
тръжната комисия в 3 екземпляра - по един за спечелилия търга, за Комисията и за касата
на ТМЦ - град Разград.
6. Разликата между обявената продажна цена и внесеният депозит се довнася от
спечелилия търга кандидат в срок до 3 (три) работни дни от закриване на търга по
банковата сметка на Театрално-музикален център-Разград BG83STSA93003102365601,
BIC:STSABGSF, банка „ДСК“ АД, клон Разград. На кандидата се издава фактура.
3. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА.
3.1. Договорът за продажба на моторните превозни средства се изготвя и подписва
съгласно Приложение № 4 от тръжната документация след внасяне на предложената цена
от спечелилия търга купувач, съгласно т. 2.11.
3.2. Автомобилите се предават на купувача с приемо-предавателен протокол от
материално-отговорно лице на ТМЦ-гр.Разград, след подписване на договора, съгласно
приложения образец (Приложение № 4) към тази документация.
ІІІ. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ И ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Продажбата на движими вещи - частна държавна собственост на Театрално-музикален
център-Разград са със следните технически параметри
1.АВТОМОБИЛИ
ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ „ИВЕКО“
Общи данни
тип
марка
модел
рег. №
тип на двигателя
Рама №
места
брой врати
цвят
обем на двигателя
двигател
купе
ходова част
тапицерия
гуми
технически преглед
общо състояние

товарен

Ивеко
Дейли
РР 7781ВК
дизел
№ ZCFA75A0002110649
3
4
бял
3908 куб. м
Техническо състояние
добър
добро
добра
запазена
износени
няма
добро

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ „ИСУЗУ“ МД 27 СА
Общи данни
тип
марка
модел

товарен

Исузу
МД 27 СА

рег. №
тип на двигателя
Рама №
места
брой врати
цвят
обем на двигателя

РР8792АH
дизел
NNAMDA1LL02007037
27+1
2
бял
4334 куб. м

Техническо състояние
двигател
купе
ходова част
тапицерия
гуми
технически преглед
общо състояние

за ремонт
корозия
корозия
запазена
износени
няма
не се експлоатира
ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ “ СИТРОЕН“
Общи данни

тип
марка
модел
рег. №
тип на двигателя
рама №
места
цвят
обем на двигателя

товарен
Ситроен
Джъмпер
РР8629BМ

дизел
VF7ZCPMAC17427445

3
бял
2800 куб. м.

Техническо състояние
двигател
купе
ходова част
тапицерия
гуми
технически преглед
общо състояние

добър
добро
добра
запазена
износени
няма
добро
ЛЕК АВТОМОБИЛ “ ХЮНДАЙ“
Общи данни

тип
марка
модел
рег. №
тип на двигателя
Рама №
места
брой врати

лек
Хюндай
Елантра
РР 5458 АТ
бензин
KMHDM41BP6U235074
4+1
4

цвят
обем на двигателя
двигател
купе
ходова част
тапицерия
гуми
технически преглед
общо състояние

светло сив металик
1599 кум. м
Техническо състояние
добър
добро
добра
запазена
добри, зимни и летни
няма
не се експлоатира поради леки дефекти

Приложение № 1
ДО
ДИРЕКТОРА НА ТМЦ –РАЗГРАД
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ
от................................................................................................................

(трите

имена

на

лицето), лична карта No ............................................, издадена от МВР- ...................................
на

..............................

гр…...........................................,

г.

ЕГН…..................................,

ул..............................................

живущ/а

в

……….No….....,

ж.к.

................................................................., бл…….....,вх........,ап..........,ЕИК на юридическото
лице…..……………………………..,

седалище

и

адрес

…………………………………………………………………

на

управление:

представлявано

от

……………………………………………………………….……………….
ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
След като се запознах с документацията за участие в търга с тайно наддаване за продажба
на 4 (четири) броя леки автомобили, собственост на ТМЦ- град Разград и началната им
тръжна цена.
ЗАЯВЯВАМ:
1. Приемам условията, посочени в тръжната документация и желая да участвам в търга за
лек/и автомобил/и марка ..................................………..модел/и ..........................................., с
регистрационен/ни номер/а .......................................... и начална тръжна цена, както следва:
1.1. По тръжен номер No..................................;
1.2. По тръжен номер No..................................;
1.3. По тръжен номер No..................................;
1.4. По тръжен номер No..................................;
2. Приемам всички клаузи в договора за покупко–продажба (Приложение No 4 от
тръжната документация) и при спечелване на търга от мен ще сключа договора по
надлежния ред. Информиран съм, относно обстоятелствата по чл. 19, ал. 2 от Закона за
защита на личните данни.
Приложения:
Документите, посочени в раздел ІІ А от тръжната документация.
Дата: .............2022 г.

Подпис:………………………

Приложение № 2

ЗАЯВЛЕНИЕ
за извършен оглед

Долуподписаният/ната……………………………………………………….………….............
с ЕГН……………………………, в качеството ми на……..……………………………………
на „………………………………………………...“ с ЕИК………………………….. със
седалище и

адрес на управление…………………………………………………………. -

участник в търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ – частна държавна
собственост: ……………………………………………………, собственост на ТМЦ- Разград,
с настощето

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
На……………2022 година съм извършил/a оглед на
..................……………………………………………………………….и при посочените в
тръжната документация параметри, в присъствието на
……………………………………………………………………………………………………,
служител в ТМЦ-Разград.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.

Дата

........................./........................../.......................

Име и фамилия

.

Подпис

Приложение № 3
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от

…………………………………………..……………………..……………………….……,

ЕГН:

…………………………..,притежаващ

на..............................

от

МВР-

л.к.№

.......................…………..,

...............................,

постоянен

изд.
адрес:

……………………………………………………………………………………………...

(за

физически лица)
от

…………………………………………..……………………..……………………….……,

ЕГН:

…………………………..,притежаващ

на..............................

от

МВР-

........................................................…на
регистрирано

л.к.№

.......................…………..,

...............................,

в

качеството

изд.

ми

„............................................................................“

в...........................................................................................,

............................................................................,със

седалище

и

с

адрес

на

на
,

Булстат/ЕИК
управление

................................................................................................................................ (за юридически
лица)/

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящето предлагам да закупя

предлаганата от ТМЦ-Разград

движима вещ,

именно:…………………………………………………………………………………………
С посочените в тръжната документация параметри, за:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
(словом) лева, без ДДС

Всички разходи по прехвърляне на собствеността на автомобила ще бъдат за моя
сметка, в случай, че спечеля търга.
ПОДПИС :
( Име, фамилия )

Приложение № 4

ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА МПС

Днес ...................2022 г. в град Разград, между:
1.Театрално-музикален център – Разград, със седалище и адрес на управление:
гр. Разград, площад “Независимост“ Nо 2, Булстат: 000 499 400, наричан за краткост
ПРОДАВАЧ от една страна и
2…...................................................................................................................,
притежаващ
л.к.
No....................................,
издадена
на......................................от
МВР……...............................ЕГН........................................с
постоянен/настоящ
адрес:
гр.
.......................................................,ул./ж.к..........................................................................................
.........Nо..........,вх..........., ет........., ап........, наричан за краткост КУПУВАЧ, от друга страна
се сключи настоящия договор за покупко-продажба на следното МПС:
вид: автомобил, марка ..................................................,модел ...............................................с
регистрационен номер ................................, рама Nо.....................................................,
двигател Nо. ............................................................при следните условия:
1. ПРОДАВАЧЪТ продава на КУПУВАЧА описаното по-горе МПС, в състоянието в
което се намира в момента на продажбата, ведно с всичките му принадлежности, за сумата
от.................................../...........................................................................................лв. /словом/;
2. КУПУВАЧЪТ заяви, че купува описаното по-горе МПС при посочените условия и за
посочената цена, изплатена изцяло на ПРОДАВАЧА.
3.Разноските по прехвърлянето са за сметка на КУПУВАЧА
4. При сключването на договора бяха представени следните документи:





свидетелство за регистрация на МПС Nо. .....................................;
квитанция за платен данък;
вносни бележки за платени държавни такси по прехвърлянето на МПС;
полица по застраховка “Гражданска отговорност”

ПРОДАВАЧ: …………………………

КУПУВАЧ…………………………

