
 

 

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ  

За продажба чрез търг с явно наддаване на движими вещи, представляващи 352 бр. 

чугунени радиатори, демонтирани при ремонт на сградата на Областна администрация 

Хасково 

 

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е : 

І. ОСНОВАНИЕ И ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА  

А. ОСНОВАНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА. 

Б. ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА. 

В. НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА 

ІІ. УСЛОВИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА  

А. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ: 

1. Условие за участие. 

2. Необходими документи. 

Б. УСЛОВИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА: 

1. Условия на търга.  

2. Процедура по провеждане на търга. 

3. Сключване на договор. 

ПРИЛОЖЕНИЯ:                  

1. Опис на движимите вещи за продажба чрез търг с явно наддаване  

2. Заявление за участие  

3. Проект на договор за покупко-продажба  

4. Декларация за липсата на финансови задължения и публични задължения по смисъла 

на чл. 162, ал. 2 от ДОПК  

5. Декларация за съгласие за обработка на лични данни 

6. Декларация Приложение №6 за юридически лица 

І. ОСНОВАНИЕ И ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА 

А. ОСНОВАНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА 

Търгът се провежда на основание чл. 64, ал. 1 от ЗДС, чл. 69 от ППЗДС, Наредба № 7 от 

1997  г. за продажба на движими вещи  – частна държавна собственост и Заповед № РД-

13-24/ 08.03.2022 г. на Областния управител на област Хасково.  

Б. ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА 

Предмет на търга са  движими вещи, представляващи 352 бр. чугунени радиатори, 

демонтирани при ремонт на сградата на Областна администрация Хасково.  



В. НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: 21 712 лв. - общо за всички радиатори. 

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. 

За  допускане  до  участие  в  търга,  кандидатът  трябва  да  представи  заявление  за  

участие  в  търга  (Приложение  №2),  към  което  прилага следните документи:  

2.1.  за  физическите  лица  и  представителите  на  юридическите  лица  –  посочване на 

ЕГН в заявлението, а в случаите по т. 1.2 –  и нотариално заверено пълномощно; 

2.2. 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.  

2.3. за кандидати чуждестранни юридически лица - еквивалентен документ по т. 2.2 на 

съдебен  или  административен  орган  от  държавата,  в  която  са  установени,  с 

превод  на български език;  

2.4. документ за внесен депозит; 

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, като достъпът  до нея е осигурен по 

електронен път на сайта на Областна администрация Хасково:  

https://www.hs.government.bg/posts/57,  раздел  „Актуално“,  подраздел „Търгове“. 

1.2.  Датата,  мястото,  стойността  на депозита за  участие  в  търга  са посочени в 

Заповедта за провеждане на търга № РД-13-24/ 08.03.2022 г 

 

2. ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА. 

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.  

2.3. Търгът се провежда при условие, че присъстват всички членове на комисията и са 

внесени депозити най-малко от двама кандидати. 

2.4. 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; 

г) стъпката на наддаване в лева.  

2.5.  Наддаването  се  извършва  чрез  обявяване  от  председателя  на  комисията  на 

последователни  суми  над  началната  цена,  разграничени  със  звуков  сигнал,  като 

всяко увеличение трябва да бъде равно на определената стъпка. Ако са внесени два или 

повече депозита, а се яви само един кандидат, търгът се отлага с 1 час и ако в този срок 

не се яви друг кандидат, търгът не се провежда, като това се отразява в протокола.  

2.6. Участниците обявяват високо и ясно предлаганите от тях суми. Обявената  от  

участника  сума  се приема  за окончателна от комисията и другите участници в търга, 

без право на позоваване на грешка. 

2.7.  Преди  третото  обявяване  на  последната  оферта,  председателят  на  комисията 

отправя  предупреждение,  че  тя  е  последна  и  ако  няма  друго  предложение, 

наддаването приключва със звуков сигнал. 

2.8. Председателят на  комисията обявява  участника, спечелил търга и предложената 

от него цена. 

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

тръжната комисия в 3 екземпляра.   

2.10.  Сумата, постигната при наддаването се  внася  от  спечелилия  търга  кандидат  в 

срок  до  3  (три) работни  дни  от  закриване  на  търга  по  банковата  сметка  на 

Областна администрация Хасково в Търговска банка Д АД, IBAN: BG 16 DEMI 9240 

3100 1169 72, BIC: DEMIBGSF. 

2.11.  В случай, че сумата не бъде заплатена в срока по т. 2.10, депозитът се задържа и 

се  обявява за спечелил  търга участникът,  предложил  при  наддаването  следващата  

по  размер  цена,  след което  следва  в  срок  до  3  (три)  работни  дни  да  извърши  

плащането.  Ако участникът, предложил  при  наддаването  следващата  по  размер  

цена не я внесе в определения срок, комисията отбелязва със забележка в тръжния 

протокол, че вещите не са продадени. 

2.12. След плащане на цената и представяне на платежния документ, с купувача се 

сключва писмен договор за покупко-продажба, съгласно раздел ІІ, буква Б, т. 3 на 

тръжната документация, по образец (Приложение №4). 

2.13. Депозитите се освобождават както следва: 

-  На неспечелилите участници  –  в срок до 7  работни дни, от датата на приключване 

на търга; 

- На участника, предложил най-високата цена, спечелил търга и заплатил нейния 

размер – в срок до 3 (три) работни дни след заплащането й. 

 

3. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА. 

3.1.  Договорът  за  продажба  се  подписва  след  внасяне  на  предложената  цена  от 

спечелилия търга купувач, съгласно т. 2.12. 

3.2.  Договорът  за  продажба  се  изготвя  и  подписва  съгласно Приложение № 4 от 

тръжната документация. 

3.3.  Купувачът  е  длъжен  вдигне  закупените  вещи  в  срок  до  5  (пет)  дни  от 

подписването на договора. Разноските за пренасяне от местата, на които се намират 

вещите, за  натоварване, транспортиране и разтоварване на вещите са за сметка на 

купувача. 



 3.4. Вещите  се  предават  от  материално  отговорно  лице  на  Областна 

администрация Хасково на купувача след  подписване на договора,  за което се 

подписва приемо-предавателен протокол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

Опис на движимите вещи: 

 вид брой рад. брой глидери 

1 300/150/21 1 21 

2 300/150/9 1 9 

3 300/150/15 3 15 

4 300/15/23 2 23 

5 300/150/10 1 10 

6 300/150/12 6 12 

7 300/150/13 5 13 

8 300/15/16 1 16 

9 500/150/16 1 16 

10 500/150/19 2 19 

11 500/150/13 21 13 

12 500/150/11 3 11 

13 500/150/15 20 15 

14 500/150/10 69 10 

15 500/150/12 5 12 

16 500/150/9 9 9 

17 500/150/6 1 6 

18 500/150/8 2 8 

19 500/150/14 13 14 

20 600/150/7 24 7 

21 600/150/8 32 8 

22 600/150/10 8 10 

23 600/150/20 8 20 

24 600/150/16 33 16 

25 600/150/15 22 15 

26 600/150/13 14 13 

27 600/150/19 9 19 

28 600/15/4 1 4 

29 600/150/5 4 5 

30 600/150/6 10 6 

31 600/150/9 2 9 

32 600/150/14 6 14 

33 600/150/17 2 17 

34 600/150/23 2 23 

35 600/150/12 9 12 

 общо 352  

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

ДО 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ  

НА ОБЛАСТ ХАСКОВО 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

  

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

държавна собственост, в управление на Областен управител на област Хасково, 

представляващи 352 бр. чугунени радиатори 

 

От ……………………………………………………………………………………................. 

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

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

ЕИК ..............................., представлявано от ……………………………………………… 

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

  

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ, 

  

С настоящото заявявам, че желая да участвам в търг явно наддаване за продажба на 

движими вещи - частна държавна собственост, представляващи 352 бр. чугунени 

радиатори.  

С настоящото заявявам: 

1. Запознат/та съм със съдържанието на проекта на договора за покупко - продажба 

и приемам  приемам условията в него.    

2.  Извърших  оглед  на  вещите  и  съм  запознат  с всички особености, които биха 

повлияли на предложената от мен цена. 

В съответствие с обявлението за търга представям следните изискуеми документи 

както следва: заверени с подпис и печат копия от: 

 1. ЕИК или документ за регистрация или съгласно чл. 23 от ЗТРРЮЛНЦ или 

удостоверение за актуално състояние с дата на издаване, предшестваща датата на 

подаване на заявлението за участие с не повече от два месеца. 

 2. Посочване на данъчен номер или удостоверение за данъчна регистрация и за 

регистрация по ДДС (ако е регистриран по ЗДДС). 

 3. Документ, удостоверяващ внесен депозит за участие. 

 4. Нотариално заверено пълномощно в оригинал, ако кандидатът е 

представляван от друго лице. 

 5. Посочване на ЕГН за физически лица. 



 6. Декларации приложения  №4, №5, №6 (съобразно изискванията за физически 

или юридически лица) 

 

 

 

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

дата, месец и година                                                                подпис и печат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА 

на движими вещи - частна държавна собственост, в управление на 

Областен управител на област Хасково, представляващи представляващи 352 бр. 

чугунени радиатори, демонтирани при ремонт на сградата на Областна 

администрация Хасково 

 

           Днес, ……….2022 г. в гр. Хасково между: 

 

 1. ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ХАСКОВО, БУЛСТАТ 836147490, с БУЛСТАТ 

836147490  представлявана от ………………………. в качеството си на ОБЛАСТЕН 

УПРАВИТЕЛ на област с административен център град ХАСКОВО, и …………………. 

– главен счетоводител, с адрес: гр.Хасково, пл. „Свобода”№ 5”, от една страна наричан 

по- долу ПРОДАВАЧ 

и 

2……………………………………………………………………………………………......,  
/трите имена на физическото лице/наименование на юридическото лице/ 

ЕГН………………………….., лична карта №…………………, издадена на…..……., 

от………………, с адрес:……………………………., гр………………….., ул…………… 

…………………………, № ………………………, телефон:………….., e-mail………..;  

    

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

………………………………наричан по долу за краткост, КУПУВАЧ, от друга страна, 

 

във връзка с тръжен протокол от ………..2022 г. за проведен търг с явно наддаване за 

продажба да движима вещ – частна държавна собственост, на основание чл. 23 от 

Наредба № 7 от 14 ноември 1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна 

собственост се сключи настоящият договор: 

I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  

Чл. 1. Продавачът продава прехвърля на Купувача 352 броя чугунени радиатори, 

наричани по-долу “вещи ”. 

Чл. 2. Купувачът купува описаните по-горе вещи в състоянието, което са в момента на 

продажбата, при посочените условия и за  посочената цена, изплатена изцяло на 

продавача. 

 

II.ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ  

 

Чл.4. Предложената от купувача цена на вещта е в размер на ……….. (……………...) 

лева. 

Чл. 5. Цената по чл. 4 на този договор е заплатена в пълен размер, за което са 

представени доказателства от страна на купувача. Разноските за пренасяне от местата, 



на които се намират вещите, за  натоварване, транспортиране и разтоварване на вещите 

са за сметка на купувача. 

 

  

III. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА  

Чл. 6. Правото на собственост върху вещите, предмет на този договор се прехвърля с 

предаването им.  

IV. МЯСТО И РЕД НА ПРЕДАВАНЕ  

Чл. 7. Място на предаване на вещта е Република България, гр. Хасково, сградата на 

Областна администрация Хасково, пл. Свобода, № 5 (местонахождението на вещите).  

 

Чл. 9. Страните съставят и подписват приемо - предавателен протокол за предаване и 

приемане на вещите, предмет на този договор. 

V. ОБЩИ УСЛОВИЯ  

Чл. 10. За всички неуредени в този договор въпроси се прилага действащото в 

Република България гражданско законодателство. 

 

Този договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от 

страните. 

 

 

ПРОДАВАЧ: ___________________                              КУПУВАЧ: __________________ 

 

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ: ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

за липсата на финансови задължения и  

публични задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2 от ДОПК 

 

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

с адрес……………………………, притежаващ л.к. ………………….............................…., 

издадена на ………………………………., от ……………………………......................…… 

с ЕГН ……………………………., в качеството си на ……………………......................….. 

(управител, изпълнителен директор, упълномощен представител)   

на…………………………………………………………………………..................................,  

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

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

БУЛСТАТ/ЕИК……………………… телефон за връзка: …………………………………  

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

че към датата на подписване на настоящата декларация ЮЛ/ЕТ, което представлявам 

няма: 

 1. Финансови задължения към Областна администрация Хасково. 

 2. Публични задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2 от ДОПК към държавата и 

общините. 

 

 Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни и обстоятелства по      

чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

…….........................2022г.                                                                ДЕКЛАРАТОР:………… 

                            (подпис и печат) 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

 

 

ДО ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО   

гр. Хасково, пл. „Свобода“ № 5 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за съгласие за обработка на лични данни 

от  

 

 

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

....... 

(трите имена на всеки субект на данни
1
, подаващ лични данни

1
 във връзка с търг с 

явно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост)  

 

Декларирам съгласието си личните ми данни, подадени във връзка с търг с явно 

наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост, в 

управление на Областен управител на област Хасково, представляващи 352 бр. 

чугунени радиатори, да бъдат обработвани
1
 от Областна администрация Хасково. 

 

1. Запознат съм, че оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на 

обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне. 

2. Декларирам, че ми е предоставена следната информация, свързана със 

събирането на лични данни: 

2.1.Областна администрация Хасково, е администратор на лични данни, с 

представляващ Катя Панева – Областен управител на област Хасково. 

Координати за връзка: гр. Хасково, пл. „Свобода“ № 5, тел. 038/ 60 80 11; 

факс: 038/60 80 50; електронна поща: e-mail: oblast@hs.government.bg, 

интернет страница: http://www.hs.government.bg. 

2.2.Целта на обработването на личните данни е провеждането и възлагането на 

настоящия търг.  

3. Запознат съм, че: 

3.1.Срокът за обработка на личните данни за целите на настоящия търг е 10 

(десет) години, считано от датата на приключване на изпълнение на договора 

или от датата на прекратяване на същия; 

3.2.Имам право да изискам от администратора достъп, коригиране или изтриване 

на лични данни, или ограничаване на обработването на личните ми данни, и 

право да направя възражение срещу обработването, както и правото на 

преносимост на данните; 

3.3.Имам право на жалба до надзорен орган (Комисията за защита на личните 

данни - Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2; Център за 

информация и контакти - тел. 02/9153 518; електронна поща: kzld@cpdp.bg; 

интернет страница: www.cpdp.bg. Информация за подаване на жалби: 

https://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=6 ); 

mailto:kzld@cpdp.bg
https://www.cpdp.bg/
https://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=6


3.4.Предоставянето на лични данни за целите на процедурата е задължително 

изискване, с оглед спазването на разпоредбите на Закона за държавната 

собственост и Правилника за неговото прилагане. 

 

 

Дата: ………… 2022 г.                                                       Подпис: ………………………….. 

___________________________________________________________________________

__ 
1
 Понятията, обозначени със знак „

1
“, се разглеждат съгласно дефинициите им в чл. 4 

„Определения“ на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 

27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с 

обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за 

отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). 

* Декларацията се попълва от всички лица, чиито лични данни са предоставени в 

заявлението на участника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

Долуподписаният……………………  ………………………………… 

…............................... с адрес………………………………, притежаващ л. 

к…………………………………………  .., издадена на …………………………………., 

от …………………...........................…………… с ЕГН …………………………., в 

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

(управител, изпълнителен директор, упълномощен представител) 

На ……………………………………………………………………………............................. 

със седалище и адрес на управление: 

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

БУЛСТАТ/ЕИК…………………………………………………………………....................... 

телефон за връзка: …………………………………… 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

че към датата на подаване на настоящата декларация представляваното от мен 

дружество/ едноличен търговец: 

1. не е обявявано в производство за обявяване в несъстоятелност; 

2. не се намира в производство по ликвидация; 

3. няма регистрирани данъчни нарушения или неплатени данъци и задължения 

към осигурителни фондове; 

4. управител или член на управителен орган на дружеството/ едноличния 

търговец не е бил осъждан за банкрут, нито е осъждан с влязла в сила присъда за 

престъпления против собствеността, стопанството или други престъпления от общ 

характер по смисъла на НК. 

 Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни и обстоятелства по       

чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

…….................2022 г.                                                      ДЕКЛАРАТОР: 

       (подпис и печат) 

 

 

 

 


