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З А П О В Е Д 

 

№РД 08 – 194/13.06.2018г. 

 

На основание чл.258, чл.259 от ЗПУО, Закона за държавната собственост, Правилника за 

прилагане на Закона за държавната собственост, Наредба №7 от 14.11.1997г. за продажба на 

движими вещи – частна държавна собственост, Докладна записка от комисия 

 

 

Н А Р Е Ж Д А М 

 

 

I. Да се проведе търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи – частна държавна 

собственост, представляващи 3бр. моторни превозни средства и 1бр. мотокар, 

собственост на ПГ по транспорт, Разлог: 

- Товарен автомобил „ЖУК А 06“, Рег. №Е2433ВВ, година на производство 1988г. 

- Автобус „Чавдар 11 М 3“, Рег.№Е5669АР, година на производство 1989г. 

- Самосвал „ГАЗ 53 А“, Рег. № Е2524 ВВ, година на производство 1990г. 

- Мотокар „Балканкар“, тип 1792.20, зав. № 353942, година на производство 1985г. 

II. Търгът да се проведе от комисия в състав: 

Председател: Костадин Михайлов, главен счетоводител 

Членове: 

- Десислава Калоянова, ЗД по АСД 

- Силвия Благоева, старши учител теоретично обучение 

- Красимира Джоджова, касиер – домакин 

III. Начална тръжна цена за движимите вещи: 

- Товарен автомобил „ЖУК А 06“, Рег. №Е2433ВВ – 590,00лв. 

- Автобус „Чавдар 11 М 3“, Рег.№Е5669АР – 2 100,00лв. 

- Самосвал „ГАЗ 53 А“, Рег. № Е2524 ВВ – 920,00лв. 

- Мотокар „Балканкар“, тип 1792.20, зав. № 353942 – 1 420,00лв. 

Обща начална тръжна цена – 5 030лв. ( пет хиляди и тридесет лева). Участниците 

не могат да предлагат цена по – ниска от определената начална тръжна цена. 

IV. Тръжната документация за участие в търга се предоставя безплатно и до нея се 

осигурява достъп по електронен път чрез интернет страницата на гимназията – www.pgt-

razlog.com 

V. Офертите за участие в търга се приемат до 17.01.2019г., 16:00 часа в деловодството на 

гимназията, находящо се на адрес: гр. Разлог, ул. „Христо Ботев“ №75, като същите се 

завеждат във Входящ регистър. 

VI. Търгът да се проведе на 18.01.2019г. 14.00 часа в сградата на ПГ по транспорт, находяща 

се в гр. Разлог, ул. „Христо Ботев“ №75. 

 

http://www.pgt-razlog.com/
mailto:pgt.razlog@mail.bg
http://www.pgt-razlog.com/
http://www.pgt-razlog.com/


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 
 

                   Професионална гимназия по транспорт 
                   град Разлог, ул.”Христо Ботев”№75, тел.0747 80144  
                   факс:0747 80147 
www.pgt-razlog.com, e-mail: pgt.razlog@mail.bg 

 

 
 
 

Page 2 of 19 
 

 

VII. За участие в търга кандидатите да заплащат депозит, под формата на парична 

сума, в размер на 10 на сто от началната тръжна цена на вещите, за които се 

кандидатства по следната банкова сметка на ПГ по транспорт, гр. Разлог: IBAN: 

BG59UNCR75273151331301, BIC: UNCR BGSF, в Банка: „УниКредит Булбанк” АД. За 

внесения депозит не се дължи лихва. 

VIII. Всеки участник в търга задължително да извърши оглед на движимите вещи, 

предмет на търга. Местоположението на ДМА е: гр. Разлог, ул. „Христо Ботев“ №75, 

като огледа може да бъде извършван всеки работен ден от 8.00 до 16.00 часа в срок от 

10.01.2019г. до 17.01.2019г. огледът следва да бъде извършен задължително в 

присъствието на представител на ПГ по транспорт. Огледът се извършва след 

предварително съгласуване с Костадин Михайлов – главен счетоводител в гимназията, 

тел. 0894713945. 

IX. Предстоящия търг да бъде обявен ай – малко в един ежедневник и на интернет 

страницата на гимназията – www.pgt-razlog.com. Извлечение от настоящата заповед, без 

членовете на тръжната комисия, определени в т.2 да бъде обявено на видно място в 

учебния корпус на гимназията на адрес: гр. Разлог, ул. „Христо Ботев“ №75 и на 

интернет страницата. 

X. Въз основа на класирането по тръжния лист, комисията да обяви за спечелил търга 

участника, предложил най – висока цена. 

XI. Участникът, спечелил търга, да внесе достигнатата на търга цена, от която да се 

приспадне внесения депозит, в срок до три работни дни от обявяване на резултатите от 

търга. Ако плащането не се извърши в посочения срок депозитът на спечелилия търга да 

се задържи и се предложи на следващия по ред кандидат да заплати предложената от 

него цена в срок до три работни дни. Ако и вторият кандидат не извърши плащането в 

определения срок, тръжната комисия да отбележи със забележка в тръжния протокол, че 

ДМА не са продадени. 

XII. След заплащане на продажната цена по реда на т.XI да бъде сключен писмен 

договор за покупко – продажба на моторни превозни средства, с нотариална заверка на 

подписите при спазване на чл. 144 от Закона за движение по пътищата. Всички разходи 

по прехвърляне на собствеността на МПС да са за сметка на купувача. Заплащането на 

продажната цена да се извърши по банков път по следната сметка на ПГ по транспорт, 

гр. Разлог: IBAN: BG59UNCR75273151331301, BIC: UNCR BGSF, в Банка: „УниКредит 

Булбанк” АД. 

XIII. Връщането на внесения депозит на неспечелилите търга кандидати да се извърши 

по нареждане на председателя на тръжната комисия в срок до десет работни дни след 

подписване на тръжния протокол. 

XIV. Автомобилите да се предадат на купувача след плащане на продажната цена и 

подписване на договора по реда на т. XII, като същите следва да бъдат вдигнати от 

купувача най – късно в 5-дневен срок от датата на плащането и подписването на 

договора. След този срок купувача дължи магазинаж 0,5 на сто от достигнатата на търга 

цена за всеки ден след изтичане на срока за предаването. 
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XV. Когато няма депозирано заявление за  участие или депозирано такова не отговаря 

на условията на търга, търгът да не се провежда. В този случай да бъде проведен 

повторен търг, при прилагане разпоредбите на чл.15 от Наредба №7 от 14.11.1997г. за 

продажба на движими вещи – частна държавна собственост. 

 

С настоящата заповед утвърждавам тръжна документация за участие в търга. 

 

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение. 

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на К. Михайлов, главен счетоводител. 

 

 

 

 

Директор: 

Емилия Йорданова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pgt-razlog.com/
mailto:pgt.razlog@mail.bg


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 
 

                   Професионална гимназия по транспорт 
                   град Разлог, ул.”Христо Ботев”№75, тел.0747 80144  
                   факс:0747 80147 
www.pgt-razlog.com, e-mail: pgt.razlog@mail.bg 

 

 
 
 

Page 4 of 19 
 

 

 

        ОДОБРЯВАМ: 

          ………………… 

        Емилия Йорданова  

        Директор на ПГ по транспорт 

 

 

 

 

 

 

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

 

 

 

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

представляващи 3бр. моторни превозни средства и 1бр. мотокар, собственост на ПГ по 

транспорт, Разлог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гр. Разлог, 2018г. 
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I. Основание, предмет, вид на търга и начална тръжна цена 

 

1. Основание за провеждане на търга: 

Търгът се провежда на основание чл.61 и чл.  64 от Закона за държавната собственост, чл.69 от 

Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, във връзка с чл.5, ал.1 и раздел 

II от Наредба №7 от 14.11.1997г. за продажба на вещи – частна държавна собственост и Заповед 

№РД08 – 194/13.06.2018г. на директора на ПГ по транспорт, гр. Разлог. 

 

2. Предмет на търга: 

Продажба на употребяване 3 бр. моторни превозни средства и 1бр. мотокар, собственост на ПГ 

по транспорт, със следните технически параметри: 

 

1) Товарен автомобил „ЖУК А 06“ Рег. №Е2433ВВ 

Марка“ „ЖУК А 06“ 

Тип: Товарен автомобил 

Шаси №639335 

Двигател № 211092993 

Двигател тип: Бензин 

Мощност: 51kW/69к.с. 

Обем: 2120 куб.см. 

Скоростна кутия: механична 

Брой места: 1+1 

Тапицерия: черна 

Цвят: сив 

Гуми годност: 30% 

Дата на първоначално въвеждане в експлоатация: 04.04.1988г. 

Пробег в км: 51516 км. 

Състояние: лошо, 4бр. гуми – стоманени джанти, без странични огледала и чистачки, без 

акумулатор, скъсана тапицерия, следи от корозия по купето, демонтирани връзки към радиатор, 

липсват задна броня, стоп светлини. 

 

2) Автобус „Чавдар 11 М 3“, Рег.№ Е5669АР 

Марка „Чавдар 11 М 3“ 

Тип: Автобус 

Шаси №8811968103 

Двигател № 14986603071 

Двигател тип: Дизел 

Мощност: 158kW/215к.с. 

Обем: 10850 куб. см. 

Скоростна кутия: механична 

Брой места: 42+1 

Тапицерия: бежово-кафява 

Цвят: светло син/бял 
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Гуми годност: 0% 

Пробег м км.: 25 051 км. 

Дата на първоначално въвеждане в експлоатация: 20.02.1989г. 

Състояние: лошо, с 1 врата, 6бр. гуми със стоманени джанти, без акумулатор, тапицерия – 

плюш, множествена тотална корозия по купето. 

 

3) Самосвал „ГАЗ 53 А“ Рег.№Е2524ВВ 

Марка: „ГАЗ 53 А“ 

Тип: Товарен автомобил – самосвал 

Шаси №53М49730М90 

Двигател №66068 

Двигател тип: бензин 

Мощност: 85kW/116к.с. 

Обем: 4250 куб. см. 

Скоростна кутия: механична 

Брой места: 1+1 

Цвят: светлосин/сив 

Гуми годност: 10% 

Дата на първоначално въвеждане в експлоатация: 01.10.1990г. 

Пробег в км.: не се чете км. 

Състояние: лошо, с метална бордова каросерия, двуосов, с 2 врати, 6бр. гуми със стоманени 

джанти, 2бр. странични огледала – счупени, без акумулатор, без арматурно табло в кабината и 

разкачена ел. система. 

 

4) Мотокар „Балканкар“, тип 1792.20, зав. №353942 

Марка: Балканкар, тип 1792.20 

Тип: Мотокар 

Шаси № 250973 

Двигател № 31003175 

Двигател тип: дизел 

Товароподаемост: 32kN 

Височина на подема: 330 см. 

Скоростна кутия: механична 

Брой места: 1 

Тапицерия: черна 

Цвят: червен 

Гуми годност: 30% 

Дата на първоначално въвеждане в експлоатация: 1985г. 

Отработени моточасове: не се чете 

Състояние: лошо, от 18 години не е работил, 4бр. гуми със стоманени джанти, без акумулатор, 

корозия по шасито. 
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3. Вид на търга: 

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

движими вещи – частна държавна собственост. 

 

4. Начална тръжна цена: 

- Товарен автомобил „ЖУК А 06“, Рег. №Е2433ВВ – 590,00лв. 

- Автобус „Чавдар 11 М 3“, Рег.№Е5669АР – 2 100,00лв. 

- Самосвал „ГАЗ 53 А“, Рег. № Е2524 ВВ – 920,00лв. 

- Мотокар „Балканкар“, тип 1792.20, зав. № 353942 – 1 420,00лв. 

Обща начална тръжна цена – 5 030лв. ( пет хиляди и тридесет лева).  

Участниците не могат да предлагат цена по – ниска от определената начална тръжна 

цена. 

 

II. УСЛОВИЯ И ПРОЦЕДУРА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА 

 

1. Получаване на документация за търга: 

Настоящата документация за участие в търга се предоставя безплатно и до нея е осигурен 

достъп по електронен път чрез интернет страницата на ПГ по транспорт –  

www.pgt-razlog.com. Офертите за участие в търга се приемат в деловодството на ПГ по 

транспорт, гр. Разлог, находящо се в учебния корпус на гимназията на адрес: гр. Разлог, ул. 

„Христо Ботев“ №75, като същите се завеждат във Входящ регистър. 

 

2. Дата и място на провеждане на търга: 

Търгът ще се проведе на 18.01.2019г. от 14:00 часа в ПГ по транспорт, гр. Разлог с адрес: гр. 

Разлог, ул. „Христо Ботев“ №75. 

 

3. Депозит за участие в търга: 

За участие в търга се заплаща депозит, под формата на парична сума, в размер на 10 на сто от 

началната тръжна цена, определена в т. I, 4 от настоящата документация. 

Депозитът за участие в търга се внася по следната банкова сметка на ПГ по транспорт:    IBAN: 

BG59UNCR75273151331301 

BIC: UNCR BGSF 

Банка: „УниКредит Булбанк” АД. 

За внесения депозит не се дължи лихва, за периода, през който средствата законно се държат в 

ПГТ. 

 

4. Изисквания към участниците: 

Участник в търга може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или 

юридическо лице, както и едноличен търговец. До участие в търга се допускат и участници чрез 

пълномощник, след представяне на пълномощно, с нотариална заверка на подписа на 

упълномощителя – оригинал. В случай, че участникът е чуждестранно лице, пълномощното се 

представя и в превод на български език. 
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 Всеки участник в търга задължително следва да извърши оглед на движимите вещи, 

предмет на търга. Местоположението на движимите вещи е: гр. Разлог, ул. „Христо Ботев“ 

№75, като огледът може да бъде извършван всеки работен ден от 8.00 до 16.00 часа в срок от 

10.01.2019г. до 17.01.2019г. Огледът следва да бъде извършен задължително в присъствието на 

представител на ПГ по транспорт. Огледът се извършва след предварително съгласуване с 

Костадин Михайлов – главен счетоводител в гимназията, тел. 0894713945. 

 

 Един кандидат може да подаде само едно заявление за участие в търга. 

 

5. Необходими документи за участие в търга: 

За допускане до участие в търга, участникът трябва да представи на комисията за провеждане 

на търга Заявление за участие (по образец на Приложение №1), към която се прилагат следните 

документи: 

- Списък на представените към заявлението документи – свободен текст; 

- Декларация за извършен оглед (по образец на Приложение №2); 

- Ценово предложение – представя се в отделен запечатан непрозрачен плик „Предлагана 

цена“, поставен в плика със заявлението ( по образец на Приложение №3); 

- Нотариално заверено пълномощно, в случай, че документите за участие в търга са 

подписани от пълномощник; 

- Удостоверение за вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията или 

документ за съдебна регистрация на юридическото лице или еквивалентен документ на 

съдебен или административен орган на чуждестранни юридически лица. 

 

Участниците в търга, преди започване на търга, следва да представят на комисията документ за 

внесен депозит, документ за самоличност за физическите лица и за представителите на 

юридическите лица; документ за самоличност и копие от нотариално заверено пълномощно за 

лицата, които са упълномощени от кандидатите, подали заявление за участие и пожелали да се 

явят на заседанието за провеждане на търга. 

Участник, който не представи някой от посочените по-горе документи или не го представи в 

изискуемата форма, не се допуска до участие в търга. 

 

6. Процедура по провеждане на търга: 

6.1. Офертите за участие в търга се приемат до 17.01.2019г., 16.00 часа /включително/. 

 

Участникът лично или чрез упълномощен негов представител регистрира заявлението за 

участие в търга / поставя се в голям непрозрачен плик, обозначен с надпис „Заявление", в 

който се съдържа малък плик, обозначен с надпис „Предлагана цена“ или го изпраща по 

пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. На плика обозначен с надпис „Заявление" 

кандидатът посочва наименованието си, адрес за кореспонденция, телефон, електронен 

адрес и факс и наименованието на търга, за която се подава заявлението. При изпращане на 

заявлението по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, разходите са за сметка на 

участника. Рискът от забава или загубване на заявлението е за сметка на участника. Не се 

приемат и се връщат незабавно на участника заявления в прозрачен или в скъсан плик или 
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върху плика на заявлението липсва информация, изискуема съгласно настоящата 

документация. Не се приемат и се връщат незабавно на кандидата заявления за участие, 

постъпили по пощата след изтичането на крайния срок, независимо дали пощенското 

клеймо е с дата в срока за подаване на заявлението. 

6.2. В деня на получаване на заповедта за провеждане на търга и назначаване на 

комисията, председателят на комисията предава в деловодството на ПГТ подвижна 

непрозрачна урна, за приемане на оферти, която е с размери, позволяващи пускането на 

пощенски пликове с формат А4. Урната се запечатва с лепенки, върху които се поставят 

подписа на председателя и още един член на тръжната комисия и печата, използван от 

деловодството. Урната се съхранява в деловодството в обезопасен шкаф. 

6.3. Служителите от деловодството незабавно уведомяват председателя на комисията 

или определен от него член за всяка постъпила оферта. 

6.4. Тръжната комисия в целия си състав, а при отсъствие на нейн член по уважителни 

причини, в състав от поне двама членове извършва следните действия в присъствието на 

подателя на заявлението за участие: 

1). проверява правилно ли е попълнен големия плик и в случай, че са постъпили заявления 

за участие, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан, 

прозрачен или скъсан плик иди върху плика на заявлението за участие липсва информация, 

изискуема съгласно настоящата документация, заявлението се връща на подателя. В този 

случай, се съставя протокол, в който се описва констатирания порок и се подписва от 

присъстващите членове на комисията и от подателя; 

2). отваря големия плик и проверява дали са спазени условията за участие в търга и съдържа 

ли се в него малък плик с надпис „Предлагана цена". В случай, че липсва някой от 

изискуемите документи или малкият плик не е надлежно оформен, офертата незабавно се 

връща на участника или на упълномощения му представител. В този случай, се съставя 

протокол, в който се описва констатирания порок и се подписва от присъстващите членове 

на комисията и от подателя; 

3). служител от деловодството на ПГТ извършва вписване на приетите заявленията за 

участие в търга във Входящ регистър, като всяко постъпило заявление се завежда по реда на 

постъпването му; 

4). Поставя върху двата плика тръжен номер на кандидата; 

5). поставя малкия плик в големия, запечатва го, което се удостоверява с подписи върху него 

от присъстващите членове на комисията и го пуска в урната.  

6.5. В деня и часа, определени в т. 2 за провеждането на търга, председателят на комисията 

проверява присъствието на участниците, депозирали заявления за участие и отваря урната с 

подадените оферти. За удостоверяване на присъствието си на заседанието, представителите 

на участниците - официално представляващи участниците или техни нотариално 

упълномощени представители, се подписват в присъствен лист. Председателят на комисията 

или упълномощен от него член проверява документите за самоличност на присъстващите 

представители на участниците в търга, пълномощните, в случай на упълномощаване и 

документите за внесен депозит; 

6.6. Председателят на комисията отваря урната и оповестява броя на допуснатите заявления 

за участие. 
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6.7. Заявленията за участие се отварят последователно по реда на получените от тях тръжни 

номера, като предлаганите цени се вписват в тръжен лист, при спазване на разпоредбите на 

чл.10. ал.1 от Наредба №7 за продажбата на движими вещи - частна държавна собственост. 

В тръжния лист се вписват всички получени заявления и тръжни номера на кандидатите. 

6.8. За спечелил търга се обявява участникът, предложил най-висока цена. 

6.9. Когато двама и повече участници предложат една и съща цена, тръжната комисия 

определя крайния купувач чрез жребий. 

6.10. Резултатите се обявяват на място за обяви в учебния корпус на ПГ по транспорт, 

находящ се в гр. Разлог, ул. „Христо Ботев“ №75. 

6.11. За проведения търг комисията съставя протокол в 3 (три) екземпляра: един екземпляр 

за тръжната комисия, един екземпляр за спечелил търга и един екземпляр за касата на 

продавача ПГ по транспорт. 

6.12. Участникът, спечелил търга, внася достигнатата на търга, 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 спечелил търга се задържа и се 

предлага на следващия по ред участник да заплати предложената от него цена в срок до 3 

(три) работни дни. Ако и вторият по ред участник не извърши плащането в определения 

срок, тръжната комисия отбелязва със забележка в тръжния протокол, че движимите вещи 

не са продадени. 

6.13. След заплащане на продажната цена по реда на т. 6.12 продавачът – ПГ по 

транспорт и купувачът сключват писмен договор за покупко-продажба на моторни превозни 

средства (по образеца на Приложение № 4), с нотариална заверка на подписите,при спазване 

изискванията на чл. 144 от Закона за движение по пътищата. Всички разходи по 

прехвърляне на собствеността на автомобила са за сметка на купувача.Заплащането на 

продажната цена се извършва по банков път по следната сметка на продавача – ПГ по 

транспорт: 

IBAN: BG59UNCR75273151331301 

BIC: UNCR BGSF 

Банка: „УниКредит Булбанк” АД. 

 

6.14. Връщането на внесения депозит на неспечелилите търга участници се извършва по 

нареждане на председателя на тръжната комисия в срок до 10 (десет) работни дни след 

подписване на тръжния протокол. 

6.15. В 7 - дневен срок от датата на обявяване на резултатите от търга, участниците могат да 

подадат жалба по реда на Административно-процесуалния кодекс за неспазване на 

условията и реда за неговото провеждане. 

6.16. Автомобилът се предава на купувача след плащане на продажната цена и подписване 

на договора по реда на т. 6.13, като съшият следва да бъде вдигнат от купувача най-късно в 

5-дневен срок от датата на плащането и подписването на договора. След този срок 

купувачът дължи магазинаж 0,5 на сто от достигнатата на търга цена за всеки ден след 

изтичане на срока за предаването й. 

6.17. За неуредените въпроси се прилагат приложимите разпоредби на Наредба № 7 от 

14.11.1997 г. за продажба на вещи - частна държавна собственост. 
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6.18. Когато няма депозирано 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 

14.11.1997г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост. 

 

III. ПРИЛОЖЕНИЯ: 
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         Приложение №1 

 

ДО  

ДИРЕКТОРА НА ПГ ПО ТРАНСПОРТ 

ГР. РАЗЛОГ, П.К. 2760 

УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ №75 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ 

 

За продажба на движими вещи – частна държавна собственост 

 

От ………………………………………………………………………………………………, 

притежаващ л.к. № ………………….., изд. на ……………………….от МВР - ………….., в 

качеството ми на ………………………..на ………………………………………………., 

регистрирано в …………………………………….., с БУЛСТАТ/ЕИК ……………………, със 

седалище и адрес на управление………………………………………………………… и адрес за 

кореспонденция………………………………………………………………..( за юридически 

лица)/…………………………………………………………………………., притежаващ л.к. № 

……………………………, изд. на ………………………………от МВР - 

………………………………, с посочен адрес: ……………………………………… 

……………………………………и адрес за кореспонденция ……………………………… 

…………………………………………………………… (за физически лица). 

 

Тел.:…………………………………  факс:……………………………… 

e-mail:………………………………. 

 

  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЙОРДАНОВА, 

1. Заявявам, че желая да участвам в търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи 

– частна държавна собственост. 

2. Заявявам, че ми е предоставена възможност за свободен достъп до вещите, предмет на 

настоящия търг за извършване на оглед и нямам претенции към организаторите на търга 

за необективна информация, за което прилагам декларация за извършен оглед (по 

образец на Приложение №2 от документацията за участие в търга). 
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3. Заявявам, че съм запознат с условията на търга и всички документи, включени в 

тръжните книжа и приемам да изпълня всички задължения, произтичащи от условията в 

търга. 

4. Ако търгът бъде спечелен от мен, до подписване на договора, настоящето заявление ще 

представлява споразумение между мен и ПГ по транспорт, което ще бъде безусловно 

гарантирано от депозитната вноска за участие в търга. В случай, че не изплатя в срок, 

продажната цена на автомобила, с която печеля търга съгласно Ценовото ми 

предложение (по образец на Приложение №3 от документацията за участие в търга), се 

счита, че съм се отказал от сделката и депозитната ми вноска остава в полза на ПГ по 

транспорт. 

5. В случай, че не спечеля търга, моля внесеният от мен депозит да се възстанови при 

условията на тръжната документация по следната банкова сметка: 

................................................, BIC……………………………………в банка 

„………………………………………….“ АД. 

Приложения:………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………. 

(описват се от участника) 

 

Подпис и печат:……………………………….. 

Дата……………./……………../……………….г. 

Име и фамилия………………………………… 

Длъжност:……………………………………… 

Наименование на участника:………………….. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележка: Заявлението се попълва лично от физическото лице или упълномощен представител 

на ЮЛ, съгласно търговска регистрация или нотариално заверено пълномощно. 
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           Приложение №2 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

За извършен оглед 

 

Долуподписаният/ната…………………………………………………………………….., с 

ЕГН………………………………,в качеството ми на…………………………………….на 

…………………………………………………………….., с БУЛСТАТ/ЕИК………………, 

със седалище и адрес на управление ………………………………………………………… 

……………………………………. Участник в търг с тайно наддаване за продажба на движими 

вещи – частна държавна собственост, с настоящето 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

На…………………………. 2018г. съм извършил/а оглед на: 3бр. моторни превозни средства и 

1бр. мотокар, собственост на ПГ по транспорт, Разлог: 

- Товарен автомобил „ЖУК А 06“, Рег. №Е2433ВВ, година на производство 1988г. 

- Автобус „Чавдар 11 М 3“, Рег.№Е5669АР, година на производство 1989г. 

- Самосвал „ГАЗ 53 А“, Рег. № Е2524 ВВ, година на производство 1990г. 

- Мотокар „Балканкар“, тип 1792.20, зав. № 353942, година на производство 1985г. 

при посочените в тръжната документация параметри, в присъствието на ………………………… 

………………………………………….., служител на ПГ по транспорт. 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни. 

 

Дата:………………………… 

Име и фамилия:…………………………………………………………………………………………. 

Длъжност (в случай на приложимост)………………………………………………………………… 

Подпис:…………….............. 
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        Приложение №3 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От ………………………………………………………………………………………………, 

притежаващ л.к. № ………………….., изд. на ……………………….от МВР - ………….., в 

качеството ми на ………………………..на ………………………………………………., 

регистрирано в …………………………………….., с БУЛСТАТ/ЕИК ……………………, със 

седалище и адрес на управление………………………………………………………… и адрес за 

кореспонденция………………………………………………………………..( за юридически 

лица)/…………………………………………………………………………., притежаващ л.к. № 

……………………………, изд. на ………………………………от МВР - 

………………………………, с посочен адрес: ……………………………………… 

……………………………………и адрес за кореспонденция ……………………………… 

…………………………………………………………… (за физически лица). 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЙОРДАНОВА, 

С настоящето предлагам да закупя предлаганите от ПГ по транспорт, гр. Разлог движими вещи 

– частна държавна собственост, а именно 3бр. моторни превозни средства и 1бр. мотокар, 

собственост на ПГ по транспорт, Разлог: 

- Товарен автомобил „ЖУК А 06“, Рег. №Е2433ВВ, година на производство 1988г. 

- Автобус „Чавдар 11 М 3“, Рег.№Е5669АР, година на производство 1989г. 

- Самосвал „ГАЗ 53 А“, Рег. № Е2524 ВВ, година на производство 1990г. 

- Мотокар „Балканкар“, тип 1792.20, зав. № 353942, година на производство 1985г. 

при посочените в тръжната документация параметри, за: 

……………………………………………………………………………………………… лева 

(цифром и словом) 

При установена разлика между цената изписана с цифри и тази, изписана с думи, за валидна ще 

се счита цената, изписана с думи. Всички разходи по прехвърляне на собствеността на 

автомобила ще бъдат за моя сметка, в случай, че спечеля търга. 

 

Подпис и печат:……………………………….. 

Дата……………./……………../……………….г. 

Име и фамилия………………………………… 

Длъжност:……………………………………… 

Наименование на участника:………………….. 

 

http://www.pgt-razlog.com/
mailto:pgt.razlog@mail.bg


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 
 

                   Професионална гимназия по транспорт 
                   град Разлог, ул.”Христо Ботев”№75, тел.0747 80144  
                   факс:0747 80147 
www.pgt-razlog.com, e-mail: pgt.razlog@mail.bg 

 

 
 
 

Page 17 of 19 
 

 

ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО – ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ – ЧАСТНА 

ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ 

 

Днес, ………………………. 2018г. в гр. Разлог между: 

 

Професионална гимназия по транспорт, с адрес гр. Разлог, ул. „Христо Ботев“ №75, с 

БУЛСТАТ: 000016855, представлявано от Емилия Иванова Йорданова – Директор на ПГ 

по транспорт, наричана за краткост по-долу ПРОДАВАЧ, от една страна 

 

И 

 

………………………………………………………………………………………………, 

притежаващ л.к. № ………………….., изд. на ……………………….от МВР - ………….., 

в качеството ми на ………………………..на ………………………………………………., 

регистрирано в …………………………………….., с БУЛСТАТ/ЕИК ……………………, 

със седалище и адрес на управление………………………………………………………… и 

адрес за кореспонденция………………………………………………………………..( за 

юридически лица)/…………………………………………………………………………., 

притежаващ л.к. № ……………………………, изд. на ………………………………от 

МВР - ………………………………, с посочен адрес: ……………………………………… 

……………………………………и адрес за кореспонденция ……………………………… 

…………………………………………………………… (за физически лица), наричано за 

краткост по долу КУПУВАЧ, от друга страна, 

Във връзка с проведен търг с тайно наддаване по реда на Наредба №7 от 14.11.1997г. за 

продажба на вещи – частна държавна собственост се подписа настоящия договор за 

следното: 

Чл. 1. ПРОДАВАЧЪТ прехвърля на КУПУВАЧА правото на собственост върху 

движимите вещи, посочени в чл.2 от настоящия договор, в състоянието, в което се 

намират към момента на продажбата, за което КУПУВАЧЪТ му заплаща цена в размер 

на …………………… (…………………………………………………………….) лева. 

Чл.2. Движимите вещи, предмет на настоящия договор са със следните спецификации: 
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1) Товарен автомобил „ЖУК А 06“ Рег. №Е2433ВВ 

Марка“ „ЖУК А 06“ 

Тип: Товарен автомобил 

Шаси №639335 

Двигател № 211092993 

Двигател тип: Бензин 

Мощност: 51kW/69к.с. 

Обем: 2120 куб.см. 

Скоростна кутия: механична 

Брой места: 1+1 

Тапицерия: черна 

Цвят: сив 

Гуми годност: 30% 

Дата на първоначално въвеждане в експлоатация: 04.04.1988г. 

Пробег в км: 51516 км. 

 

2) Автобус „Чавдар 11 М 3“, Рег.№ Е5669АР 

Марка „Чавдар 11 М 3“ 

Тип: Автобус 

Шаси №8811968103 

Двигател № 14986603071 

Двигател тип: Дизел 

Мощност: 158kW/215к.с. 

Обем: 10850 куб. см. 

Скоростна кутия: механична 

Брой места: 42+1 

Тапицерия: бежово-кафява 

Цвят: светло син/бял 

Гуми годност: 0% 

Пробег м км.: 25 051 км. 

Дата на първоначално въвеждане в експлоатация: 20.02.1989г. 

 

3) Самосвал „ГАЗ 53 А“ Рег.№Е2524ВВ 

Марка: „ГАЗ 53 А“ 

Тип: Товарен автомобил – самосвал 

Шаси №53М49730М90 

Двигател №66068 

Двигател тип: бензин 

Мощност: 85kW/116к.с. 

Обем: 4250 куб. см. 

Скоростна кутия: механична 

Брой места: 1+1 

Цвят: светлосин/сив 
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Гуми годност: 10% 

Дата на първоначално въвеждане в експлоатация: 01.10.1990г. 

Пробег в км.: не се чете км. 

 

4) Мотокар „Балканкар“, тип 1792.20, зав. №353942 

Марка: Балканкар, тип 1792.20 

Тип: Мотокар 

Шаси № 250973 

Двигател № 31003175 

Двигател тип: дизел 

Товароподаемост: 32kN 

Височина на подема: 330 см. 

Скоростна кутия: механична 

Брой места: 1 

Тапицерия: черна 

Цвят: червен 

Гуми годност: 30% 

Дата на първоначално въвеждане в експлоатация: 1985г. 

Отработени моточасове: не се чете 

 

Чл.3. КУПУВАЧЪТ е заплатил напълно посочената в чл.1 цена на ПРОДАВАЧА към датата на 

подписване на настоящия договор и дължимите такси съгласно условията на провеждане на 

процедура по реда на Наредба №7 от 14.11.1997г. за продажба на вещи – частна държавна 

собственост. 

Чл.4. ПРОДАВАЧЪТ, декларира, че е собственик на движимите вещи и към датата на 

сключване на настоящия договор не съществуват трети страни, които да имат, или да 

претендират да имат право върху тях. 

Чл.5. движимите вещи се предават на КУПУВАЧА при условията на процедурата по реда на 

Наредба №7 от 14.11.1997г. за продажба на вещи – частна държавна собственост, а именно: 

КУПУВАЧЪТ следва да ги вдигне най – късно в 5-дневен срок от подписване на настоящия 

договор, като всички разходи по това са за негова сметка. След този срок КУПУВАЧЪТ дължи 

магазинаж 0,5 на сто от цената по чл.1 за всеки ден след изтичане на срока за предаването й. 

Чл.6. ПРОДАВАЧЪТ не поема гаранции за състоянието на движимите вещи. 

 

Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра – два за ПРОДАВАЧА и един за 

КУПУВАЧА. 

 

ПРОДАВАЧ:        КУПУВАЧ: 

 

………………………………     ……………………………….. 

Емилия Йорданова 

/директор на ПГ по транспорт/ 
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