
УТВЪРДИЛ:................/п/.................... 

Доц. д-р Добри Ярков 

Ректор на Тракийски университет гр. Стара Загора 

 
 

 

Т Р Ъ Ж Н А  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  

за участие търг с тайно наддаване на движими вещи – употребявани моторни превозни 

средства (7 броя) по Раздел II от Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими 

вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите, в 

Тракийски университет гр. Стара Загора, Студентски град 

  

1. Търгът ще се проведе на 11.03.2022 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на Тракийски 

университет гр. Стара Загора, Ректорат, Студентски град. 

2. Заявления за участие в търга се приемат в Деловодството на Тракийски университет 

гр. Стара Загора – Ректорат, всеки работен ден в срок до 10.03.2022 г. включително. 

 3. Предмет на търга са движими вещи-частна държавна собственост: 7 (седем) броя 

употребявани МПС, собственост на Тракийски университет гр. Стара Загора, със следните 

характеристики и начална тръжна цена: 

 
№ Автомоб

ил 

Регистр.

номер 

Цвят Година 

на 

производ

ство 

Номер на 

шаси 

Номер на 

двигател 

Горив

о 

Цена 

без ДДС 

Цена с 

ДДС 

1 Опел 

Астра 

СТ7575СК Светло 

сив 

металик 

23.02.2000 W0L0TGF48Y

6078525 

X16XEL20M

70700 

бензин 800 960 

2 Опел 

Астра 

СТ5252НН Черен 

металик 

10.09.1998 W0L0TGF48X

5012357 

X18XE120E1

9193 

бензин 600 720 

3 Форд 

Транзит 

СТ0526СН Бял 10.05.1999 WF0EXXGBV

EWV25948 

WU25948 дизел 1500 1800 

4 Рено 

Меган 

Сценик 

СТ6998АР Синьозе

лен 

металик 

15.07.1997 VF1JA0F0516

698349 

K7MA702D

D20728 

бензин 400 480 

5 Форд 

Транзит 

СТ8230РВ Бял 07.07.2011 WF0SXXTTFS

AJ42648 

PGFA6J6354

1 

дизел 4830 5796 

6 Форд 

Ескорт  

СТ3283СВ Сив 30.11.1995 WF0AXXGCA

ASU80425 

SU80425 бензин 400 480 

7 ДЕУ 

ЕСПЕРО 

СТ3738ТТ Бял 13.1.1999 KLAJF1981V

B213494 

C18LE25219

765 

бензин 400 480 

 

4. Кандидатите могат да подават оферта за едно или повече МПС, посочени в Точка 3. 

Движимите вещи – предмет на продажбата са изложени за оглед през периода на подаване на 

заявления за участие, след предварителна на заявка на телефоните, посочени в обявата. 

5. Кандидатите могат да подават оферта за едно или повече МПС, посочени в Точка 3. 

Търгът се провежда последователно са всяка вещ поотделно. До участие в търга се допускат 

както физически, така и юридически лица, които отговарят на тръжните условия. 

Желаещите да участват в търга следва да подадат следните документи: 

5.1. Заявление за участие – по образец (Приложение № 1). 

Документът се представя в оригинал. 

5.2. Кандидатите следва да представят Удостоверение за актуална търговска 

регистрация, издадено от Търговския регистър при Агенцията по вписванията ИЛИ 



посочване на Единния идентификационен код (ЕИК) на юридическото лице или ЕТ с 

представяне на декларация от кандидата в свободен текст. 

Документът се представя в оригинал или заверено копие. 

 5.3. Изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато заявлението за 

участие се подава чрез пълномощник. 

Документът се представя в оригинал. 

 5.4. Платежен документ за внесен депозит. 

Документът се представя в оригинал или заверено копие. 

 5.5. Платежен документ за закупена тръжна документация. 

Документът се представя в оригинал или заверено копие. 

5.6. Декларация за извършен оглед (Приложение № 2). 

Документът се представя в оригинал. 

5.7. Декларация от участника по образец (Приложение № 3). 

Документът се представя в оригинал. 

5.8. Парафиран с подпис на кандидата проект на договор за продажба на движими 

вещи (Приложение № 4). 

Документът се представя в оригинал. 

5.9. Ценова оферта по образец за предлаганата тръжна цена, която не може да 

бъде по-ниска от първоначално обявената. (Приложение № 5). 

Документът се представя в оригинал. 

 Документите за участие в търга се представят в запечатан, непрозрачен плик с 

отбелязване на точното наименование на кандидата, адрес за кореспонденция, по възможност 

телефон, факс и/или електронен адрес за връзка. Върху плика се посочват вещите, за които 

кандидатът участва в търга. Върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на подаване, 

като на приносителя се издава документ. 

Предлаганата цена се поставя в отделен, запечатан и непрозрачен плик с надпис 

„Предлагана цена”. Пликът с предложената тръжна цена се поставя в Плика заедно със 

заявлението за участие и изискуемите документи за участие. Предложената от 

кандидата тръжна цена за съответното МПС, следва да не е по-ниска от началната 

тръжна цена, определена със Заповедта на Ректора на Тракийски университет гр. Стара 

Загора. В противен случай, Ценовата оферта на кандидата няма да бъде разгледана и 

допусната до класиране в тръжната процедура. 

 

6. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА: 

6.1. Право на участие в търга имат български или чуждестранни лица, които отговарят 

на обявените тръжни условия. 

6.2. Депозитът за участие в търга е в размер на 10 % (десет процента) от 

първоначалната тръжна цена, както следва: 

- за лек автомобил „Опел Астра“ – 23.02.2000г – сумата от 80,00 лв. ( осемдесет лева) 

- за лек автомобил „Опел Астра“ – 10.09.1998г – сумата от 60,00 лв. (шестдесет лева) 

- за автобус „Форд Транзит” 10.05.1999 – сумата от 150,00 лв. (сто и петдесет лева) 

- за лек автомобил „Рено Меган Сценик “ – 15.07.1997г – сумата от 40,00 лв. 

(четиридесет лева) 

- за лек автомобил „Форд Транзит “ – 07.07.2011г – сумата от 48,00 лв. (четиристотин 

осемдесет и три лева ) 

- за лек автомобил „Форд Ескорт“ – 30.11.1995г – сумата от 40,00 лв. (четиридесет 

лева) 

- за лек автомобил „Деу Есперо“ – 13.01.1999г – сумата от 40,00 лв. (четиридесет лева) 

Депозитът следва се внесе по банков път – по следната банкова сметка: при банка 

Уникредит Булбанк АД, BG70UNCR 7630 3300 0007 69 BIC UNCRBGSF или в брой – в 

касата на Ректорат при Тракийски университет гр. Стара Загора. 

6.3. Цена на тръжните книжа – 20.00 лв. без ДДС (двадесет лева без ДДС), платима в 

брой – в касата на Ректорат на Тракийски университет, Студентски град. 



6.4. Търгът се провежда от Комисия, назначена със Заповед на Ректора на Тракийски 

университет гр. Стара Загора. В деня на търга, на Комисията се предоставят постъпилите за 

участие в търга заявления. 

6.5. В определения час за провеждане на търга, Председателят на комисията 

пристъпва към отваряне на депозираните документи в присъствието на кандидатите или 

техни упълномощени представители. 

6.6. След отваряне на всяко заявление, Комисията проверява съответствието на 

представените документи с изискванията и условията за участие в търга. 

6.7. До разглеждане на ценовите предложения се допускат само тези кандидати, които 

са представили всички изискуеми документи и заявлението за участие отговаря на 

нормативните и тръжните условия за провеждане на търга. 

6.8. Допуснатите до участие в търга кандидати се класират според оферираната от тях 

цена. 

6.9. Класирането се извършва след отваряне на ценовите оферти и вписването на 

предложената цена в тръжен лист. 

6.10. За спечелил търга се обявява кандидатът, предложил най-висока цена. 

6.11. Когато двама и повече кандидати са предложили една и съща цена, тръжната 

комисия определя крайния купувач чрез публичен жребий. 

6.12. За проведения търг Комисията съставя тръжен протокол в 3 (три) екземпляра – 

един екземпляр за тръжната комисия, един екземпляр за спечелилия търга и един екземпляр 

за касата на Продавача. 

6.13. Резултатите се обявяват на мястото за обяви в Тракийски университет гр. Стара 

Загора в деня на провеждане на търга. 

6.14. В 7-дневен срок от датата на обявяване на резултатите от търга кандидатите 

могат да подадат жалба по реда на Административно-процесуалния кодекс пред 

Административен съд – гр. Стара Загора. 

6.15. Спечелилият търга кандидат заплаща предложената цена в срок до 3 /три/ 

работни дни от датата на обявяване на резултатите в български лева, по банков път – по 

посочената в тръжния протокол банкова сметка на Продавача. Вещите се предават на 

Купувача след плащане на цената. Собствеността върху вещите се прехвърля с предаването 

им. 

6.16. Връщането на внесения депозит на неспечелилите търга кандидати се извършва 

по нареждане на Председателя на тръжната комисия след подписване на тръжния протокол. 

6.17. В случай, че плащането не се извърши в срока по т. 6.15, депозитът на този 

кандидат се задържа и се предлага на следващия по ред кандидат да заплати предложената от 

него цена. 

6.18. Ако и вторият по ред кандидат не извърши плащане на предложената цена в 

определения срок, Комисията отбелязва със забележка в Тръжния протокол, че вещите не са 

продадени. 

6.19. В съответствие с чл. 15 от Наредба № 7 от 14.11.1997 г. на Министъра на 

финансите, ако включените в търга вещи не са продадени, цената може да се намали с 20 на 

сто. Предложението за промяна на началната тръжна цена се прави от Председателя на 

тръжната комисия до Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора. 

6.20. Непродадените вещи, включени в два последователни търга с тайно наддаване, 

могат да се продават на първия по време кандидат – купувач, заявил писмено желанието си 

да закупи вещите по цена не по-ниска от 60 на сто от първоначална тръжна цена (в 

съответствие с чл. 16 от Наредба № 7 от 14.11.1997 г. на Министъра на финансите). 

 



 Приложение № 1 

 

ДО  

Тракийски университет 

гр. Стара Загора 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е  

за участие в търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи 

 

От.........................................................................................................ЕГН…................................... 

с адрес:.....…………………….…………………………..….......................................................... 

с ЛК №........................….…, изд.на ………………… от ……………..…………………..... 

в качеството си на ……………………………………………….….....………………….............. 

на търговец с фирмено наименование ………………………………..….………………........... 

седалище и адрес на управление:……………………………………………………….…........... 

вписан в Търговския регистър с Единен идентификационен код (ЕИК)…............…................ 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

Моля, от името на представлявания от мен кандидат, да бъда допуснат до участие в 

обявения търг с тайно наддаване за продажба на следните движими вещи: 

 …………………………………………………………………..…… 

 …………………………………………………………….…………. 

 ……………………………………………………………………….. 

 Заявявам, че съм извършил оглед на вещите, известно ми е тяхното състояние и съм 

съгласен да участвам в търга за тяхното закупуване. 

 

 Посочвам банкова сметка, по която да ми бъде възстановен внесения депозит за 

участие в търга, както следва: IBAN: ................................................., Банка: .................................. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

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

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

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

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

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

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

 

 

Дата: ................... 2022 г.            ....................................... 

          (подпис и печат) 

 



Приложение № 2 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

 

 

Долуподписаният /-ата/: ................................................................................................................. 

/трите имена на участника или на представляващия дружеството или на пълномощника 

или прокуриста/ 

 

с ЕГН ................................................................................................................................................. 

/за чужденец - лич.номер или дата и място на раждане/ 

 

документ за самоличност ЛК № ........................... изд. на ...…............. г. от.................................... 

с адрес: ....................................................……….........................……............................................. 

в качеството си на ............................................................................................................................ 

/ управител или изпълнителен директор, или прокурист и пр./ 

 

на .................................................................................................., с ЕИК: ..................................... 

/фирма или наименование/ 

 

Адрес: ................................................................................................................................................  

/седалище и адрес на управление/ 

 

с настоящото 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

 

1. Извършил съм оглед на вещите, за покупката на които участвам в настоящия търг с 

тайно наддаване. 

 

2. Запознат/-а съм и съм съгласен с условията на търга и с клаузите на предложения 

проект на договор за продажба на движими вещи.  

 

 

 

Известна ми е предвидената в НК отговорност за невярно декларирани данни. 

 

 

 

 

 

Дата: ................... 2022 г.     ДЕКЛАРАТОР......................... 

          (подпис и печат) 

 



Приложение № 3 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

 

 

Долуподписаният /-ата/ : ................................................................................................................. 

/трите имена на  представляващия дружеството или на пълномощника или прокуриста/ 

 

с ЕГН ................................................................................................................................................. 

/за чужденец - лич.номер или дата и място на раждане/ 

 

документ за самоличност ЛК № ........................... изд. на ..…............. г. от..................................... 

с адрес: ....................................................……….........................……............................................. 

в качеството си на ............................................................................................................................ 

/ управител или изпълнителен директор, или прокурист и пр./ 

 

на .................................................................................................., с ЕИК: ..................................... 

/фирма или наименование/ 

 

Адрес: ................................................................................................................................................  

/седалище и адрес на управление/ 

 

с настоящото 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

І. Представлявания от мен лице (ЮЛ/ЕТ): 

1. Не е обявено в несъстоятелност, не е в открито производство по обявяване в 

несъстоятелност и не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла 

на чл. 740 от Търговския закон. 

2. Не се намира в производство по ликвидация или подобна процедура съгласно 

националните закони и подзаконови актове.  

3. Не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключило извънсъдебно 

споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай, че 

участникът е чуждестранно лице - не се намира в подобна процедура съгласно националните 

закони и подзаконови актове, дейността му не е под разпореждане на съда, не е 

преустановило дейността си. 

ІІ. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или 

против стопанството. (приложимо за представляващите на кандидата-ЮЛ/ЕТ). 

ІІІ. Не съм лишен/а от правото да упражнявам определена професия или дейност 

съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението. (приложимо за 

представляващите на кандидата-ЮЛ/ЕТ). 

ІV. Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя 

ръководителя на ведомството. 

 

Известна ми е предвидената в НК отговорност за невярно декларирани данни. 

 

 

Дата: ................... 2022 г.      ......................... 

         (подпис и печат) 



Приложение № 5 

 

ОФЕРТА 

/писмено ценово предложение/ 

 

Долуподписаният /-ата/: ................................................................................................................. 

/трите имена на представляващия дружеството или на пълномощника или прокуриста/ 

 

с ЕГН ................................................................................................................................................. 

/за чужденец - лич.номер или дата и място на раждане/ 

 

документ за самоличност ЛК № ............................ изд. на ............... г. от..................................... 

с адрес: ....................................................……….........................……............................................. 

в качеството си на ............................................................................................................................ 

/ управител или изпълнителен директор, или прокурист и пр./ 

 

на .................................................................................................., с ЕИК: ..................................... 

/фирма или наименование/ 

 

Адрес: ................................................................................................................................................  

/седалище и адрес на управление/ 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 

Във връзка с участието ми в обявения от Тракийски университет гр. Стара Загора търг 

с тайно наддаване за продажба на движими вещи: моторни превозни средства (8 броя - 

употребявани) в Тракийски университет, гр. Стара Загора, ОТПРАВЯМ СЛЕДНОТО 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ по отношение на следното МПС .....................................................: 

 

Цена от …………………… лева без вкл.ДДС 

 

/……………………………………………………………………………………….……/ 

/словом/ 

 

Цената е без включен ДДС. 

 

Декларираме, че ще заплатя предложената цена в срок до 3 /три/ работни дни от 

датата на обявяване на резултатите в български лева, по банков път – по посочената в 

тръжния протокол банкова сметка на Продавача. 

 

 

 

Дата: ................... 2022 г.         ......................... 

          (подпис и печат) 

 

 



Приложение № 4 

/Проект/ 

 

ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ 

 

Днес, ………….2022 г., в гр. Стара Загора се сключи настоящия договор между: 

 

1. ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ГР. СТАРА ЗАГОРА, с ЕИК по Булстат 

..............................., Инд.№ по ДДС: BG 123024538, с адрес: гр. Стара Загора, Студентски град 

представляван от доц.д-р Добри Желев Ярков – Ректор и Господин Господинов – 

Ръководител ФСО  за нуждите на ........................................................ , от една страна, наричан 

по-долу за краткост ПРОДАВАЧ, 
и 

2. .......................................................................... ЕИК ……………….., с адрес на управление:  

...............…………………….......………………….., представлявано от ...................................... – 

управител/изп.директор, от друга страна, наричан по-долу за краткост КУПУВАЧ. 

 

На основание търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи, открит със 

Заповед № .............. от ............... 2022 г. на Ректора на Тракийски университет гр. Стара 

Загора, проведен по реда на НАРЕДБА № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – 

частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите, се сключи настоящия 

договор, като страните се споразумяха за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1). Продавачът прехвърля на Купувача при условията на настоящия договор, 

правото на собственост върху употребявано МПС, със следните данни: ……………………….. 

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

(2). КУПУВАЧЪТ заявява, че купува описаното по-горе МПС-во при посочените 

условия и за посочената цена, изплатена изцяло на Продавача преди сключване на настоящия 

договор. 

(3). Купувачът заплаща на Продавача оферираната от него цена за описаното в ал. 1 

МПС в размер на ………… лв. (………….. лева) без ДДС, съответно ..................... лв. 

(……………………..лева) с вкл.ДДС. 

 

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА 

Чл. 2. Продавачът е длъжен: 

1. Да прехвърли правото на собственост върху стоката на Купувача.  

2. Да пази стоката с грижата на добър стопанин до изнасянето от помещенията/ 

местата, където се намира. 

3. Да предаде владението на Купувача върху МПС. 

5. Да предостави на Купувача след сключване на настошщия договор следните 

документи: 

- свидетелство за регистрация на МПС; 

- квитанция за платен данък;  

- полица по застраховка „Гражданска отговорност“; 

- други - ………………………………. 

 

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА 

Чл. 5. Купувачът е длъжен: 

1. Да заплати на Продавача договорената в чл. 1, ал. 3 цена на МПС-во. 

2. Да вдигне закупеното МПС най-късно в 10-дневен срок, считано от датата на 

сключване на договора. 



3. Да покрие разноските по прехвърлянето на закупеното МПС-во и представи на 

Продавача вносни бележки за платени държавни такси. 

 

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 6. Договорът се прекратява: 

1. По взаимно съгласие на страните, обективирано в писмена форма. 

2. С изпълнение на предмета му. 

 

V. ДРУГИ 

Чл. 7. Измененията в настоящия договор се извършват с писмено споразумение между 

двете страни. 

Чл. 8. Страните ще решават евентуално възникналите спорове по този договор със 

споразумение, а в случай че такова не бъде постигнато, спорът ще бъде отнесен за решаване 

от компетентния български съд, съгласно действащото законодателство на Република 

България. 

Чл. 9. Страните определят следните лица за контакт и отговорник по изпълнението на 

този договор: 

За Продавача: …………………………………………………… 

За Купувача: ………………………………………..…………… 

 

 

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от 

страните. 

 

 

 

ПРОДАВАЧ: .............................     КУПУВАЧ:............................... 


