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Приложение №1 

 

 

УСЛОВИЯ 

 

За провеждане на търг с тайно наддаване по реда на Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за 

продажба на движими вещи - частна държавна собственост  

1. ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА 

Предмет на тръжната сесия  са следните движими вещи-частна държавна собственост на 

Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“: 

 

 Тръжен №1: Лек автомобил, марка  марка „Опел Вектра“ с рег. 

номер  С 4372 ХС с дата на първоначална регистрация през 1999 г.; бензин, места 

4+1, купе тип „седан“, обем на двигателя 1800 куб. см., начална тръжна цена  1 

111.00 лв. 

 Тръжен №2: Лек автомобил, марка „Опел Вектра“ с рег. номер С 

1040 НТ с дата на първоначална регистрация през 2003 г., бензин, места 4+1, купе 

тип „хечбек“, обем на двигателя 2198 куб. см., начална тръжна цена 2 385.00 лв. 

 

Началните тръжни цени са без включен ДДС. ИА ЖА не е регистрирана по ЗДДС. 

 

2. ВИД  НА ТЪРГА 

 

Търг с тайно наддаване 

 

3. ЧАС, ДАТА, МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА 

 

Дата на провеждането на търга - 01.12.2015 г. от 11.00 ч. в административната сграда на 

Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, гр. София, ул. Ген. Й. Гурко № 5.  В 

случай, че се яви само един от регистрираните кандидати, търгът се отлага с един час. Ако и в 

този срок не се яви друг кандидат, търгът се провежда и се съставя протокол. Резултатите се 

обявяват в деня на провеждане на търга, на фронт-офиса на Изпълнителна агенция 

„Железопътна администрация“, гр. София, ул. Ген. Й. Гурко № 5 и на интернет страницата на 

ведомството - www.iaja.government.bg. 

Повторна тръжна сесия за непродадените вещи ще се проведе на 16.12.2015 г. от 11.00 ч. 

в административната сграда на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, гр. 



 

 
София, ул. Ген. Й. Гурко  № 5., като се прилагат разпоредбите на чл.15 от Наредба 

№7/14.11.1997 г. 

В случай, че и след вторият търг останат непродадени вещи, се прилагат разпоредбите 

на чл.16 от Наредба №7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна 

собственост. 

4. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА 

      Кандидат за участие в търга може да бъде всяко българско и чуждестранно физическо 

или юридическо лице. 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. 

     Огледът на вещите се извършва на адрес София, бул. Княгиня Мария Луиза № 120А,  

всеки работен ден от 11.00 ч. до 16.00 ч. в срок от 11.11.2015  г. до 30.11.2015 г., а при повторен 

търг,  всеки работен ден от 11.00 ч. до 16.00 ч. в срок от 09.12.2015  г. до 15.12.2015 г., в 

присъствието на представител на  Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“. 

    Огледите се извършват след предварително съгласуване с лице за контакт г-н Ясен Зарев 

на тел. 02/940 95 73, 0884 101 569. 

   За участие в търга, следва да се внесе депозит в размер на 10 % от стойността на 

обявената начална тръжна цена на съответните движими вещи. 

   Депозитът се нарежда в полза на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ 

по набирателна сметка IBAN: BG93 BNBG 9661 3300 1249 01, BIC BNBGBGSF, Българска 

Народна Банка. 

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

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

- -за физическите лица  – копие на документ за самоличност, а когато лицето е 

пълномощник  и нотариално заверено пълномощно;  

- 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;  

- за кандидати чуждестранни юридически лица - еквивалентен документ за регистрация 

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

български език;  

- документ за внесен депозит за участие; 

- декларация  за оглед (Приложение № 3); 

- ценово предложение/оферта/ представено в запечатан непрозрачен плик   (Приложение 

№ 4); 



 

 
Когато кандидатите са представили копие на документи, заверени от тях, те са длъжни 

да представят оригиналите на тези документи при поискване. Непредставянето на 

оригиналните документи е основание за декласиране на кандидата. 

Кандидат, който не представи някой от гореизброените документите или представеният 

документ не е в изискуемата форма, не се допуска до участие в търга.  

  Тръжната документация и се приема всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.00 ч.  в срок от 

24.11.2015  г. до 30.11.2015 г. а при повторна тръжна сесия всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.00 

ч. в срок от 09.12.2015  г. до 15.12.2015 г. на фронт-офиса на Изпълнителна агенция 

„Железопътна администрация“, гр. София, ул. Ген. Й. Гурко № 5. Председателят или определен 

от него член на тръжната комисия проверява дали са спазени условията за участие в търга и 

поставя върху плика с офертата тръжния номер на кандидата и номера на позицията на веща от 

тръжния списък. В присъствието на кандидата запечатаното и прието ценово 

предложение/оферта/ се пуска в урна, запечатана от председателя на комисията. 

Тръжната документация се предоставя безплатно и до нея е осигурен пълен достъп по 

електронен път чрез официалната интернет страница www.iaja.government.bg.  Документацията 

може да бъде получена и на хартиен носител на адрес:  фронт-офиса на Изпълнителна агенция 

„Железопътна администрация“, гр. София, ул. Ген. Й. Гурко № 5. 

Отварянето, разглеждането и класирането на офертите се извършва по реда на тяхното 

завеждане в регистъра на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ на открито 

заседание от 11.00 часа на 01.12.2015 г. в административната сграда на агенцията, гр. София, 

ул. Ген. Й. Гурко    № 5 а при повторната тръжна сесия на 16.12.2015 г. от 11.00 часа. 

В случай, че се яви само един от регистрираните кандидати, търгът се отлага с един час. 

Ако и в този срок не се яви друг кандидат, търгът се провежда и се съставя протокол.  

Присъствието на участниците или на техни упълномощени представители при 

отварянето на офертите е задължително. 

Тръжна документация, изпратена по пощата не се приема за разглеждане и класиране. 

За спечелил търга се  обявява кандидатът предложил най-висока цена. Когато двама и 

повече кандидати предложат една и съща цена, тръжната комисия определя крайният купувач 

чрез жребий. 

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 

Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ и се обявяват в деня на провеждане на 

търга, на фронт-офиса на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, гр. София, ул. 

Ген. Й. Гурко № 5 и на интернет страницата на ведомството: www.iaja.government.bg. 

 

 

http://www.iaja.government.bg/


 

 
5. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ  

 

Участникът обявен за спечелил търга за дадената вещ, заплаща предложената цена в 

срок до 3 работни дни от датата на обявяване на резултатите. Ако плащането не се извърши в 

упоменатия срок депозитът се задържа и се предлага на следващия по ред кандидат да заплати 

предложената от него цена. Ако и вторият по ред кандидат не извърши плащането в 

определения срок, тръжната комисия отбелязва със забележка в тръжния протокол, че веща не е 

продадена. Плащането намалено със стойността на депозита  се извършва по набирателната 

сметка на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“: IBAN  BG93 BNBG 9661 3300 

1249 01, BIC BNBGBGSF, Българска Народна Банка. 

Веща се предава на купувача след плащане на цената. Собствеността върху веща се 

прехвърля с предаването й. Закупената вещ следва да се вдигне от купувача най-късно в 5-

дневен срок от датата на плащането. След тази дата купувачът дължи магазинаж в размер на 20 

лева на ден. 

Всички разходи по вдигането на веща  и по прехвърлянето й са за сметка на купувача. 

Връщането на внесения депозит на неспечелилите търга участници се извършва по 

нареждане на председателя на тръжната комисия след подписване на тръжния протокол. 

 

НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НЯКОЕ ОТ УСЛОВИЯТА ОТ СТРАНА НА ДАДЕН 

УЧАСТНИК Е ОСНОВАВИЕ ЗА НЕДОПУСКАНЕТО ИЛИ ОТСТРАНЯВЯНЕТО МУ ОТ 

ТЪРГА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


