УТВЪРЖДАВАМ:
(п.) заличен
ЦВЕТАН НАНОВ
Главен секретар на НСИ

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
за продажба чрез търг с тайно наддаване на движими вещи - частна държавна собственост: 2
(два) броя употребявани леки автомобили

гр. София, март 2021 г.
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I. Организатор на търга:
Настоящият търг с тайно наддаване се организира от Национален статистически институт
(НСИ), БУЛСТАТ 000685146, с адрес: гр. София - 1038, ул. „Панайот Волов“ № 2.
II. Основание, предмет и вид 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, Раздел II от Наредба № 7 от
14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост.
III. Предмет на търга:
Предмет на търга е продажба на движими вещи – частна държавна собственост с отпаднала
необходимост:
УПОТРЕБЯВАНИ ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ:
1. Волво V40; рег. № СА4105ХА; Обем на двигателя - 1870; Мощност/Kw - 85; № на рама
YV1VW70821F701245; № на двигател C011065; Година на първа регистрация 2001 г.; Гориво дизел; Цвят - сив металик; Пробег - 200 100 км.
2. Пежо 306; рег. № ЕН1925КВ; Обем на двигателя - 1868; Мощност/Kw - 51; № на рама
VF37EWJYF33293508; № на двигател 10DXCX6009225; Година на първа регистрация - 2001 г.;
Гориво - дизел; Цвят - зелен металик; Пробег - 344 050 км.
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Оглед на посочените вещи може да се извършва в „Учебно – квалификационен център –
Сливек“, с. Сливек, Област Ловеч, от 09.00 до 16.00 часа всеки работен ден до крайната дата
посочена за подаване на заявления за участие в Заповедта за откриване на търга и след
предварителна уговорка на тел.: 0888009135.
IV. Начална тръжна цена:
1. Волво V40, в размер на 2 540,00 лв. (две хиляди петстотин и четиридесет лева)
2. Пежо 306, в размер на 635,00 лв. (шестстотин тридесет и пет лева)
V. Условия и организация за провеждане на търга:
Тръжната документация се предоставя безплатно и до нея е осигурен достъп по електронен път
чрез интернет страницата на Национален статистически институт на адрес: www.nsi.bg в раздел
„Търгове“.
Датата, мястото, стойността на депозита и условията за участие в търга са посочени в
Заповедта за провеждане на търга.
1. Кандидат за участие в търга може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или
юридическо лице. Кандидатите за участие в търга – физически лица, подават офертите си
лично, а юридическите лица – чрез законния си представител или чрез пълномощник с изрично
нотариално заверено пълномощно за участие в търга. В случай, че пълномощното е на чужд
език, то трябва да се представи и с превод на български език.
2. Необходими документи за участие:
2.1. Заявление за участие в търга, по образец (Приложение № 1);
2.2. за физическите лица и представителите на юридическите лица - копие на документ за
самоличност, а когато лицето се представлява от пълномощник и изрично пълномощно за
участие в търга;
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2.3. за кандидатите регистрирани по Търговския закон или Закона за юридическите лица с
нестопанска цел на Република България - копие на документ за регистрация или единен
идентификационен код (ЕИК) на кандидата, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър
и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
2.4. за кандидати чуждестранни юридически лица - документ, удостоверяващ регистрацията на
лицето от компетентен съдебен или административен орган от държавата, в която са
установени, с превод на български език;
2.5. документ за внесен депозит;
2.6. декларация - образец, за липса на обстоятелствата посочени в т 3.
3. В търга не могат да участват физически и юридически лица, които:
а) са в производство по ликвидация;
б) са в открито производство по несъстоятелност, или са сключили извънсъдебно споразумение
с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, включително когато дейността им
е под разпореждане на съда или са преустановили дейността си;
в) имат задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс към държавата или към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган,
освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;
г) имат непогасени задължения към НСИ;
д) са били членове на комисията по определяне на тръжната цена на продаваните движими
вещи.
Тези обстоятелства се удостоверяват с декларация (Приложения 4 и 4-1), като физическите
лица декларират отсъствието на обстоятелствата по б. „в“, „г“ и „д“.
Забележка:
Кандидат, който не предостави някой от документите по т.2 или представеният документ не е
в изискуемата форма или в срок на валидност по отношение на когото да налице
обстоятелствата по т.3, не се допуска до участие в търга.
VI. Процедура по провеждане на търга:
1. Офертите се приемат в 7-дневен срок от откриване на тръжната процедура, след изтичане на
който комисията отваря урната и класира офертите в тръжен лист. В тръжния лист се вписват
всички получени оферти и тръжните номера на кандидатите.
2.1. Преди започване на търга, комисията установява:
а) самоличността на кандидатите, участващи в търга или на техните
представители;
б) редовността на документите на кандидатите за упълномощаване;
в) внесените депозити за участие в търга.
2.2. Комисията проверява необходимите документи съгласно раздел ІІ, част А, т. 2.
“Необходими документи за участие в търга”. Кандидат, който не е представил изискуемите
документи не се допуска до участие в търга. Допуснатите кандидати се вписват в списъка на
участниците, като им се раздават последователни номера за автомобила, за които ще участват
в търга.
2.3. Търгът се провежда по отделно за всеки тръжен номер.
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2.4. Председателят на комисията за провеждане на търга 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 по дадения тръжен номер;
в) началната тръжна цена на вещите за продажба;
2.5. За спечелил търга се обявява кандидатът, предложил най-висока цена.
2.6. Когато двама и повече кандидати предложат една и съща цена, тръжната комисия определя
крайния купувач чрез жребии.
2.7. 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
НСИ. Резултатите се обявяват на мястото за обяви.
2.8. В 7-дневен срок от датата на обявяване на резултатите участниците в търга могат да подадат
жалба по реда на Закона за административното производство за неспазване на условията и реда
за неговото провеждане.
2.9. Цената на покупката се внася от спечелилия търга кандидат в срок до 3 (три) работни дни
от закриване на търга по банковата сметка на НСИ:
IBAN: BG84BNBG96613000119001
BIC: BNBGBGSD
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
На кандидата се издава фактура.
2.10. В случай на неплащане на цената в срока по т. 2.9, депозитът не се връща на спечелилия
търга кандидат. Националния статистически институт обявява служебно за спечелил търга
участника, предложил при наддаването следващата по размер цена, след което го поканва в
срок до 3 (три) работни дни да извърши плащането. Ако поканеният участник в търга не внесе
цената в определения срок, комисията отбелязва със забележка в тръжния протокол, че вещта
не е продадена.
2.14. След плащане на цената, потвърждаване на превода от банката и представяне на
платежния документ, с купувача се сключва писмен договор за покупко-продажба, съгласно
образец (Приложение № 5).
2.15. Депозитите се освобождават по нареждане на председателя на тръжната комисия след
подписване на тръжния протокол, както следва:
2.15.1. На неспечелилите участници –в 7-дневен срок, от датата на приключване на търга;
2.15.2. На участника, предложил най-високата цена, спечелил търга и заплатил нейния размер
–в срок до 3 (три) работни дни след заплащането ѝ. В случай, че лицето не заплати цената на
покупката в срока по т. 2.9, депозитът не се връща.
3. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА на МПС
3.1. Договорът за продажба на автомобил се подписва след внасяне на предложената цена от
спечелилия търга купувач, съгласно т. 2.9.
3.2. Договорът за продажба на леки автомобили се изготвя и подписва съгласно приложения
образец в тръжната документация.
3.5. Купувачът е длъжен да вземе закупените вещи в срок до 5 (пет) дни от извършване на
плащането.
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Приложение № 2

ПРОТОКОЛ ЗА ОГЛЕД
......................................................................................................... (трите имена на лицето), лична
карта № .................................., издадена от .............................. на ................... г., ЕГН
.................................., живущ/а в гр............................., ул. „.................................No ....., ж.к.
.................................................,
бл.
........,
вх.
.....,
ап.
....,
представител
на
....................................................................... (наименование на търговеца)
Декларирам, че направих подробен оглед на вещите и съм запознат с всички особености, които
биха повлияли на предложената от мен цена.
Дата ........... 2021 г.

Декларатор:..................
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Приложение № 3
ДО
ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР
НА НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСИТУТ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ
от
……………………………………………………………………………………….,
(трите имена на физическото лице/наименованието на юридическото лице)
документ за самоличност – л.к. № …………………., издадена на …………….г. от ………, ЕГН
…………………,
живущ/а
в:
гр.
(с)
………..…………………
кв./ж.к.
……………….…………………, ул. ………………….., бл. ………………., вх. ……………, ап.
……………….
ЕИК на юридическото лице …………………………….., седалище и адрес на управление:
…………………………., представлявано от …………………… в качеството му на
…………………………….
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЛАВЕН СЕКРЕТАР,
На основание Ваша заповед № ……………./………..2021 г., и след като се запознах с
документацията за участие в търг с тайно наддаване за продажба на 2 (два) броя употребявани
леки автомобили, собственост на Национален статистически институт и началната им тръжна
цена, заявявам следното:
1. Приемам условията, посочени в тръжната документация и желая да участвам в търга
по отношение на:
1.1. По позиция № ……. – лек автомобил марка …................. модел …………. с
регистрационен номер….............. тръжна цена………….. (словом………………..),
2. Приемам всички клаузи в договора за покупко–продажба на МПС (приложение към
тръжната документация) и при спечелване на търга от мен ще сключа договора по надлежния
ред и в изискуемата от закона форма.
Приложения:
1. …………………
2. …………………
Дата: ...............

Подпис:
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Приложение № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата
.........................................................................................................
(трите имена на лицето), лична карта № .................................., издадена от .............................. на
................... г., ЕГН .................................., живущ/а в гр.............................,
ул.
„.................................№ ....., ж.к. ................................................., бл. ........, вх. ....., ап. ....,
представител на .......................................................................(наименование на търговеца)
ДЕКЛАРИРАМ,
Че, представляваното от мен дружество:
- не е в производство по ликвидация;
- не е в открито производство по несъстоятелност, не е сключило извънсъдебно споразумение
с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, неговата дейност не е под
разпореждане на съда и не е преустановило дейността си;
- няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс към държавата или към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган,
или ако има такива, по отношение на тях е допуснато разсрочване или отсрочване;
- няма непогасени задължения към НСИ.

ДЕКЛАРАТОР:…………………………..
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Приложение № 4-1
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата
.........................................................................................................
(трите имена на лицето), лична карта № .................................., издадена от .............................. на
................... г., ЕГН .................................., с постоянен адрес: гр............................., ул.
„.................................No ....., ж.к. ................................................., бл. ........, вх. ....., ап.
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
- нямам задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс към държавата или към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган,
или ако имам такива, по отношение на тях е допуснато разсрочване или отсрочване;
- нямам непогасени задължения към НСИ.

ДЕКЛАРАТОР:…………………………..
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Приложение № 5
ДОГОВОР
ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА МПС
Днес ........................ в гр. София между:
НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ (НСИ) с адрес: гр. София, ул. „Панайот
Волов“ № 2, БУЛСТАТ 000695146, представляван от ……………………………. на НСИ,
наричан по-долу „ПРОДАВАЧ“ от една страна
и
...................................................................................................................,
притежаващ
л.к.
No...................., издадена на .................................. от МВР ........................................., ЕГН:
.................................., с постоянен/настоящ адрес: гр. ................................................., ул./ж.к.
................................................................................................, №......, вх....., ет......., ап......., наричан
за краткост „КУПУВАЧ“,
се сключи настоящия договор за покупко-продажба на следното МПС:
вид:
лек
автомобил,
марка
..........................................................................,
модел
........................................................, с регистрационен номер ................................................, рама
№............................................., двигател № .............................................................
при следните условия:
Чл. 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
........................... /с цифри/ .................................................................................. лв. /словом/;
Чл. 2. (1) КУПУВАЧЪТ заяви, че купува описаното по-горе МПС при посочените условия и за
посочената цена, изплатена изцяло на ПРОДАВАЧА.
(2) ПРОДАВАЧЪТ декларира, че е получил изцяло продажната цена преди подписването на
договора, за което се задължава да издаде съответните счетоводни документи.
Чл. 3. (1) КУПУВАЧЪТ декларира, че е наясно със състоянието на МПС-то. ПРОДАВАЧЪТ не
носи отговорност за недостатъци на продаваната вещ, които могат да се проявят след
продажбата.
(2) Състоянието на вещта в момента на предаването, принадлежностите и документите, които
ПРОДАВАЧЪТ предава на КУПУВАЧА, се описват в двустранен протокол - неразделна част
от този договор.
Чл. 4. Всички разноски по прехвърлянето на собствеността на продаваното МПС са за сметка
на КУПУВАЧА
Чл. 5. При сключването на договора бяха представени следните документи:
- свидетелство за регистрация на МПС № ....................................;
- квитанция за платен данък ;
- вносни бележки за платени държавни такси по прехвърлянето на МПС;
- полица по застраховка “Гражданска отговорност”.
Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.
ПРОДАВАЧ:___________________

КУПУВАЧ: ________________
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