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І. ОСНОВАНИЕ И ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА 

 

 

А. ОСНОВАНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА 
 

Търгът се провежда на основание Наредба № 7 от 14 ноември 1997 г. за продажба на 

движими вещи – частна държавна собственост и Заповед РД № 07-31/21.02.2020 г. на 

председателя на Комисията за регулиране на съобщенията. Заповедта се прилага отделно. 

 

 

Б. ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА  
 

Предмет на търга е продажба на движими вещи – частна държавна собственост:  

1. лек автомобил марка ПЕЖО, модел 307, с регистрационен номер С 2625 НХ;  

2. лек автомобил марка ПЕЖО, модел 307,  с регистрационен номер С 2629 НХ;  

3. лек автомобил марка ПЕЖО, модел 307,  с регистрационен номер С 2630 НХ; 

4. лек автомобил марка ПЕЖО, модел ПАРТНЕР,  с регистрационен номер С 1985 НА; 

5. автомобил марка Фолксваген, модел Шаран, с регистрационен номер  С 0388 МВ; 

6. лек автомобил марка САНТАНА, модел 350 Д, с регистрационен номер СА 5897 ВТ. 

 

 

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 на комисията за 

провеждане на търга заявление за участие в търга (Приложение № 3), към което прилага 

следните документи:  

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

документ за самоличност, 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; 

2.5. протокол за оглед. 

 

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.   
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Б. УСЛОВИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА    
          

1. УСЛОВИЯ НА ТЪРГА.  
                                                

1.1. Тръжната документация е безплатна и е осигурен пълен достъп до документацията 

по електронен път в „Профил на купувача” на интернет адрес: www.crc.bg - Комисия за 

регулиране на съобщенията. 

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

в Заповедта за провеждане на търга.  

 

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. За всеки автомобил се прави отделен търг, като на допуснатите кандидати се   

раздават последователни номера съответно за автомобила, за който ще участват в търга. 

2.3. Търгът се провежда за всеки автомобил поотделно като се спазва 

последователността на номерата. 

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

внесени депозити най-малко от двама кандидати. 

Когато 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 за това се изготвя протокол. 

2.5. 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 по дадения тръжен 

номер; 

в) началната тръжна цена на вещите за продажба; 

г) стъпката на наддаване в лева.   

2.6. 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. 

2.7. Участниците обявяват високо и ясно предлаганите от тях суми и вдигат номера, 

под който са записани в списъка за участие. Обявената от участника сума се приема за 

окончателна от комисията и другите участници в търга, без право на позоваване на грешка. 

2.8. 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. 

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

от него цена, след което закрива търга. 

2.10. Когато на повторно провеждан търг се яви само един кандидат, той се обявява за 

спечелил по обявената начална цена.  
2.11. 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 Комисията за регулиране на съобщенията. 

2.12. Цената на покупката се внася от спечелилия търга кандидат в срок до 3 (три) 

http://www.crc.bg/
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работни дни от закриване на търга по банковата сметка на Kомисията за регулиране на 

съобщенията IBAN: BG 78 BNBG 9661 3000 1226 01, BIC: BNBGBGSD, Българска народна 

банка, пл. “Княз Александър I” № 1, гр. София 1000, Република България. На кандидата се 

издава фактура. 

2.13. В случай на неплащане на цената в срока по т. 2.12, депозитът не се връща на 

спечелилия търга кандидат. Комисия за регулиране на съобщенията 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  

раздел ІІ, буква Б, т. 3 на тръжната документация, по образец (Приложение № 4). 

2.15. Депозитите се освобождават 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 й. 

2.16. Всеки кандидат може да участва в търга за един или повече от автомобилите. 

 

 

3. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА. 
 

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

спечелилия търга купувач, съгласно т. 2.14. 

3.2. Договорът за продажба на леки автомобили се изготвя и подписва съгласно 

Приложение № 4 от тръжната документация. 

3.3. Автомобилите се предават от материално-отговорно лице на Комисията за 

регулиране на съобщенията на купувача след подписване на договора, съгласно приложения 

образец (Приложение № 4) към тази документация. 

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

подписването на протокола по предходната точка. 

3.5. След изтичане на срока по т. 3.4 купувачът дължи неустойка за паркинг на 

Комисията за регулиране на съобщенията в размер на 20 лева за всеки просрочен ден. 
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ІІІ. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ И ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1. Автомобили. 

 

Пежо 307-1 

 

 
Общи данни 

тип  лек автомобил 

марка  Пежо 

модел  307 

д. рег. №  С 2625 НХ 

тип на двигателя  дизел 

работен обем  1997 

мощност  66 kW 

дата на регистрация  12.02.2004 г. (по талон)  

двигател №  10DYRD3027384 

рама №  VF33ERHYB83336013 

места  4+1 

брой врати  5 

общо тегло  1450 

цвят  тъмно син металик 

изминат пробег  178 932 km. 

  

Техническо състояние 

двигател  много добър 

купе  добро 

ходова част  добра 

тапицерия  запазена 

гуми  добри, комплект зимни и летни 

техничеки преглед  има 

общо състояние  добро  



   

  
 

7 

  

Екстри 

 климатик 

 ел. предни стъкла 

 ел. огледала 

 фабричен радио касетофон 

  

 

 

 

Пежо 307-2 

 

 
Общи данни 

тип  лек автомобил 

марка  Пежо 

модел  307 

д. рег. №  С 2629 НХ 

тип на двигателя  дизел 

работен обем  1997 

мощност  66 kW 

дата на регистрация  12.02.2004 г. (по талон)  

двигател №  10DYRD3025282 

рама №  VF33ERHYB83336016 

места  4+1 

брой врати  5 

общо тегло  1450 

цвят  тъмно син металик 

изминат пробег  176 427 km. 

  

Техническо състояние 

двигател  много добър 

купе  добро 

ходова част  добра 

тапицерия  запазена 
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гуми  добри, комплект зимни и летни 

техничеки преглед  има 

общо състояние  добро  

  

Екстри 

 климатик 

 ел. предни стъкла 

 ел. огледала 

 фабричен радио касетофон 

  

 

 

 

Пежо 307-3 

 

 
Общи данни 

тип  лек автомобил 

марка  Пежо 

модел  307 

д. рег. №  С 2630 НХ 

тип на двигателя  дизел 

работен обем  1997 

мощност  66 kW 

дата на регистрация  12.02.2004 г. (по талон)  

двигател №  10DYRD3027487 

рама №  VF33ERHYB83336017 

места  4+1 

брой врати  5 

общо тегло  1450 

цвят  тъмно син металик 

изминат пробег  157 197 km. 

  

Техническо състояние 

двигател  много добър 
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купе  козметични забележки 

ходова част  добра 

тапицерия  запазена 

гуми  добри, комплект зимни и летни 

техничеки преглед  има 

общо състояние  добро  

  

Екстри 

 климатик 

 ел. предни стъкла 

 ел. огледала 

 фабричен радио касетофон 

  

 

 

 

Пежо Партнер - 4 

 

 
Общи данни 

тип  лек автомобил 

марка  Пежо 

модел  Партнер 

д. рег. №  С 1985 НА 

тип на двигателя  дизел 

работен обем  1997 

мощност  66 kW 

дата на регистрация  09.09.2005 г. (по талон)  

двигател №  10DYUN3011333 

рама №  VF3GJRHYK95168760 

места  4+1 

брой врати  5 

общо тегло  1311 

цвят  сив металик 

изминат пробег  146 456 km. 
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Техническо състояние 

двигател  без забележки 

купе  добро 

ходова част  в добро състояние 

тапицерия  добра 

гуми  летни и зимни комплект 

техничеки преглед  има 

общо състояние  добро, акумулатор за смяна, не е 

използван от три години 

  

Екстри 

 климатик 

 ел. стъкла 

 CD радио 

  

 

 

 

 

Фолксваген Шаран ЦЛ – 5 

 

 
 

Общи данни 

тип  специален автомобил 

марка  Фолксваген 

модел  Шаран ЦЛ 

д. рег. №  С 0388 МВ 

тип на двигателя  дизел 

работен обем  1896 

мощност  85 kW 
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дата на регистрация  19.06.2002 г. (по талон)  

двигател №  AUY212053 

рама №  WVWZZZ7MZ2V046461 

места  1+1 

брой врати  4 

общо тегло  1700 

цвят  бял 

изминат пробег  135 706 km. 

  

Техническо състояние 

двигател  добро 

купе  добро 

ходова част  добро 

тапицерия  запазена 

гуми  добри, зимни и летни комплект 

техничеки преглед  има 

общо състояние  добро 

  

Екстри 

 климатик 

 парктроник - заден 

 централно заключване 

 радио 

 

 

 

Сантана 350 Д - 6 

 

 
Общи данни 

тип  лек автомобил 

марка  Сантана 

модел  350 Д 

д. рег. №  СА 5897 ВТ 

тип на двигателя  дизел 

работен обем  1560 
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мощност  64 kW 

дата на регистрация  19.12.2006 г. (по талон) 

двигател №  10WAG0670393 

рама №  VSFSAW05V00100164 

места  4+1 

брой врати  5 

общо тегло  1417 

цвят  Сив металик 

изминат пробег  89 359 km. 

  

Техническо състояние 

двигател  добър 

купе  запазено 

ходова част  добро 

тапицерия  запазена 

гуми  добри, летни и зимни комплект 

техничеки преглед  има 

общо състояние  добро 

  

Екстри 

 климатик 

 CD радио 

 Al джанти 

 4 ел. стъкла 

 ел. огледала 

 центално заключване 

 

 

 

3. Собственост на движимите вещи за продажба. 

Леките автомобили са движими вещи - частна държавна собственост. 
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        Приложение № 1 

 

Опис 

 

на движимите вещи – частна държавна собственост, подлежащи на продажба чрез търг с явно 

наддаване 

 

 

 
№  

по 

каталог 

Марка 

автомобил 

Модел Рег.№ Годин

а на 

регис

траци

я 

Брой Началн

а 

тръжна 

цена  с 

ДДС 

Депозит за 

участие в 

търга 10% 

Стъпка 

на 

наддаване 

5% 

1. Пежо 307 С 2625 НХ 2004 1 2 600 260 130 

2. Пежо 307 С 2629 НХ 2004 1 2 600 260 130 

3. Пежо 307 С 2630 НХ 2004 1 2 600 260 130 

4. Пежо Партнер С 1983 НА 2005 1 3 500 350 175 

5. Фалксваген Шаран С 0388 МВ 2002 1 3 500 350 175 

6. Сантана 350 Д СА 5897 ВТ 2006 1 7 900 790 395 
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Приложение № 2 

 

 

Протокол за оглед 

 

 

Подписаният ..................................................................... 

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

 

Декларирам, че направих подробен оглед на вещите и съм запознат с всички 

особености , които биха повлияли на предложената от мен цена.    

 

 

 

 

Дата ...... 2020 г.                               Декларатор:.................. 
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Приложение № 3 

 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ 

от 

……………………………………………………………………………….................................. 
(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) 

 

  

ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
 

След като се запознах с документацията за участие в търг с явно наддаване за продажба на 6 

(шест) броя леки автомобили, собственост на Комисията за регулиране на съобщенията и 

началната им тръжна цена, 

 

ЗАЯВЯВАМ: 

 

1. Приемам условията, посочени в тръжната документация и желая да участвам в търга за  

лек/и автомобил/и марка ………….. , модел/и ..............., с регистрационен/ни номер/а 

......…….. и начална тръжна цена, както следва: 

 1.1. По тръжен номер №…………………………….; 

 1.2. По тръжен номер №…………………………….; 

 ………………………………………………………… 

2. Приемам всички клаузи в договора за покупко–продажба (Приложение № 4 от тръжната 

документация) и при спечелване на търга от мен ще сключа договора по надлежния ред. 

 
Информиран съм, относно обстоятелствата по чл. 19, ал. 2 от Закона за защита на личните 

данни. 

 

Приложения: Документите, посочени в раздел ІІ А от тръжната документация. 

 

 

 

 

Дата: ……………                                                      Подпис: 
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Приложение № 4 

ДОГОВОР 

ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА МПС 

Днес …………………… в гр. София, между: 

1. ..................................................................................................................., притежаващ л.к. 

No……………….., издадена на .................................. от МВР - ........................................., ЕГН: 

.................................., с постоянен/настоящ адрес: гр. ................................................., ул./ж.к. 

................................................................................................Nо…..., вх….., ет...…., ап…...., 

наричан за краткост ПРОДАВАЧ, от една страна, 

и   

2. ..................................................................................................................., притежаващ л.к. 

No……………….., издадена на .................................. от МВР - ........................................., ЕГН: 

.................................., с постоянен/настоящ адрес: гр. ................................................., ул./ж.к. 

................................................................................................Nо…..., вх….., ет...…., ап…...., 

наричан за краткост КУПУВАЧ, от друга страна, 

се сключи настоящия договор за покупко-продажба на следното МПС: 

вид: лек автомобил, марка ......................................................, модел .............................................., 

с регистрационен номер .........................................., рама Nо. ...................................................., 

двигател Nо. .............................................................  

при следните условия: 
 

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/; 

 

2. КУПУВАЧЪТ заяви, че купува описаното по-горе МПС при посочените условия и за 

посочената цена, изплатена изцяло на ПРОДАВАЧА. 

3. Разноските по прехвърлянето са за сметка на КУПУВАЧА 

4. При сключването на договора бяха представени следните документи: 

- свидетелство за регистрация на МПС Nо. ..................................... ; 

- квитанция за платен данък ; 

- вносни бележки за платени държавни такси по прехвърлянето на МПС; 

- полица по застраховка “Гражданска отговорност”. 

 

 

ПРОДАВАЧ: ___________________                  КУПУВАЧ: __________________  

 


