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І. ОСНОВАНИЕ, ПРЕДМЕТ, ВИД НА ТЪРГА И НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА 

 

1.  Основание за провеждане на търга: 
Настоящият публичен търг се провежда на основание чл. 61 от Закона за държавната 

собственост и Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на вещи - частна държавна 

собственост, Решение на Директорския съвет на ИБЕИ – БАН от 30.05. 2022 г. и Заповед 

№.99/16.11.2022 г. на директора на ИБЕИ. 

 

2.  Предмет на търга: 
Предмет на търга е продажба на употребявани автомобили, собственост на ИБЕИ - 

БАН, необходимостта от използване, на които е отпаднала, а именно 2 броя автомобили, 

посочени в Приложение № 1 към тръжната документация (Списък на автомобилите за 

продажба), с посочени марка и модел, пробег в км, рег. №, година на първа регистрация, 

местонахождение на автомобила и начална тръжна цена за всеки автомобил. 

 

3. Вид  на търга: 

3.1. Търгът се провежда от Комисия, назначена със Заповед №.99/16.11.2022 г.  на 

директора на ИБЕИ - БАН. 

3.2.  Редът за участие в търга е установен с настоящите правила, при спазването на 

Раздел II от Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна 

собственост чрез провеждане на търг с тайно наддаване.  

3.3. При недобросъвестно обединение усилията на участниците с цел умишлено 

занижаване на тръжната цена, тръжната комисия може да прекрати търга. 

 

4. Начална тръжна цена  

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

цена за всеки автомобил, посочена в Приложение № 1 към тръжната документация.  

 

II. УСЛОВИЯ И ПРОЦЕДУРА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА 
 

1. Получаване на документацията за търга: 
Тръжната документация за участие в търга не се закупува и до нея е осигурен пряк и 

неограничен достъп чрез публикуването ѝ на интернет страницата на ИБЕИ – БАН 

http://www.iber.bas.bg/?q=bg/node/17  

Заповедта за провеждане на търга се обявява на видно място в сградите на ИБЕИ – 

БАН в гр. София, на следните адреси: бул. „Цар Освободител“ №1, ул. „Акад. Георги 

Бончев“, бл. 23 и ул. Майор Ю. Гагарин № 2, и сe публикува обявление най-малко в един 

ежедневник. 

 

Дата и място на провеждане на търга:  

Търгът ще се проведе на 30.11.2022 г. от 11:00 часа, в сградата на ИБЕИ – БАН, 

находяща се в гр. София, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 23, втори етаж, Заседателна зала. 

 

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 на автомобила, за който се кандидатства. 

Депозитът за участие в търга се внася по сметка на ИБЕИ – БАН, както следва:  

БАНКА: УниКредит Булбанк 

IBAN: BG44UNCR96603120718711 

BIC: UNCRBGSF 

          ОСНОВАНИЕ: Депозитна вноска за участие в търг с тайно наддаване за продажба на 

употребявани МПС, собственост на ИБЕИ-БАН.  

          Депозитът не подлежи на облагане по ЗДДС. 

http://www.iber.bas.bg/?q=bg/node/17
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За внесения депозит не се дължи лихва, за периода, през който средствата законно се 

държат от ИБЕИ – БАН. 

 

4. Изисквания към кандидатите: 

Кандидат за участие в търга може да бъде всяко българско или чуждестранно 

физическо или юридическо лице. Офертите се подават лично, чрез законен  представител 

или чрез пълномощник с изрично пълномощно за участие в търга. В случай, че 

пълномощното е на чужд език, следва да бъде придружено от официален превод на 

български език. 

Няма да бъдат допуснати до участие в търга кандидати юридически лица, които: 

4.1. са в производство по ликвидация; 

4.2. са в открито производство по несъстоятелност, или са сключили извън съдебно  

споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, вкл. когато 

дейността им е под разпореждане на съда или са преустановили дейността си; 

4.3. имат задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс към държавата или общината, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; 

Обстоятелствата по т. 4.3. се удостоверяват с декларация от участика-юридическо 

лице (Приложение 4), а за тези по т. 4.1, 4.2. - служебно от комисията по провеждането на 

търга чрез интернет страницата на съответния публичен регистър  на Агенция по 

вписванията.  

 

            Всеки кандидат в търга може да извърши оглед на автомобилите, предмет на търга, в 

срок до 29.11.2022 г. след предварителна уговорка, направена на телефон: 0887 070 335. 

Огледът се извършва на адрес: гр. София, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 23, в 

присъствието на представител на ИБЕИ, за което участниците в търга подписват декларация 

по образец (Приложение   № 3), приложен към тръжната документация.  

Един кандидат може да подаде само едно заявление за участие в търга, с което да 

кандидатства за един или за двата автомобила. 

 

5. Необходими документи за участие в търга: 

5.1. За допускане до участие в търга, кандидатът трябва да представи на комисията за 

провеждане на търга Заявление за участие по образеца на Приложение № 2, към което се 

прилагат следните документи:  

5.1.1. За физическите лица - копие на документ за самоличност. За кандидати, 

регистрирани по Търговския закон или Закона за юридическите лица с нестопанска цел на 

Република България - копие на документ за регистрация или ЕИК на кандидата, съгласно чл. 

23 от Закона за Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. 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; 

В случаите, когато физическото или юридическото лице се представлява от пълномощник - и 

изрично пълномощно за участие в търга. 

5.1.2. Копие от документ за внесен депозит за участие в търга; 

5.1.3. Декларация за извършен оглeд - Приложение № 3; 

5.1.4. Декларация за липса на задължения по чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК- Приложение № 

4;- приложимо за кандидат юридическо лице; 

5.1.5. Нотариално заверено пълномощно - при представителство; 

5.1.6. Декларация за съгласие за обработване на лични данни- Приложение № 5; 

5.1.7. Ценово предложение - представя се в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагана цена“ - Приложение № 6, поставен в плика със заявлението.  

5.2. Кандидат, който не представи някой от посочените в т. 5.1. документи или не 

представи съответния документ в изискуемата форма, не се допуска до участие в търга.  
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6. Подаване на оферти за участие в търга 

Офертите за участие в търга се подават всеки работен ден от 10:00 часа до 17:00 часа, 

в срок до 29.11.2022 г. включително, в канцеларията на ИБЕИ-БАН, София 1113, ул. 

Академик Георги Бончев, бл. 23, етаж 4, стая 407, като същите се завеждат във входящ 

регистър.   

Не се приемат и се връщат незабавно на участника оферти за участие, които са 

представени след изтичането на крайния срок. 

 

7. Процедура по провеждане на търга: 

7.1. В деня на издаване на заповедта за провеждане на търга и назначаване на комисията, 

председателят на комисията предава в канцеларията на ИБЕИ - БАН подвижна непрозрачна 

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

с формат А4. Урната се запечатва с лепенки, подписва се и се поставя печат на ИБЕИ. 

Урната се съхранява в канцеларията.   

7.2. Документите за участие в търга се подават от кандидата лично или чрез упълномощен 

негов представител до изтичане на посочения краен срок. 

7.3. 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 вещта от тръжния списък.  

7.4. В случай, че офертата отговаря на изискванията на настоящата документация и с нея 

са представени всички необходими документи, кандидатът собственоръчно запечатва 

големия плик. Върху плика от деловодството се поставя входящ номер, след което 

кандидатът пуска големия плик в урната.  

7.5. В случай, че липсва някой от изискуемите документи или малкият плик не е надлежно 

оформен, офертата незабавно се връща на кандидата или на упълномощения му представител 

и обстоятелствата за това се отразяват във входящия регистър. 

Не се регистрира офертата за участие в търга на кандидат, който не е представил някой от 

изискуемите документи или малкият плик не е надлежно оформен. 

7.6. Служител от канцеларията извършва вписване на приетите заявления за участие в 

търга във входящ регистър, като върху големия и малкия плик поставя съответния тръжен 

номер и входящия номер на офертата. Всяко заявление се завежда по реда на постъпването 

му.  

7.7. В деня и часа, определени 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 упълномощени 

представители се подписват в присъствен лист.  

7.8. Председателят на комисията отваря урната и оповестява броя на постъпилите оферти 

за участие в търга. Офертите се отварят последователно по реда на получените от тях тръжни 

номера.  

7.9. Комисията съставя тръжен протокол за провеждането на търга, като към него прилага 

тръжен лист, в който се вписват всички допуснати до участие в търга оферти, тръжните 

номера на кандидатите, предлаганите цени и класираните оферти.  

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

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

определя крайния купувач чрез жребий. 

7.12. Резултатите се обявяват на информационните табла в сградите на ИБЕИ, находящи 

се  в гр. София, бул. „Цар Освободител“ №1, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 23 и ул. Майор 

Ю. Гагарин № 2.  

7.13. Протоколът на комисията и тръжният лист се съставят в 3 (три) екземпляра: два 

екземпляра за продавача ИБЕИ - БАН и един екземпляр за участника спечелил търга. 

 

8. Начин на плащане. 

8.1. Участникът, спечелил търга, внася предложената на търга цена и начисления върху 
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нея ДДС, в срок до 3 (три) работни дни от обявяване на резултатите от търга. На  спечелилия 

търга кандидат се издава фактура за извършеното плащане.  

8.2. Заплащането на продажната цена се извършва по банков път, по следната банкова 

сметка на ИБЕИ – БАН:  

БАНКА: УниКредит Булбанк 

IBAN: BG44UNCR96603120718711  

BIC: UNCRBGSF 
  ОСНОВАНИЕ: закупуване на автомибил марка ................ 

 

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

участник 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 вещта не е продадена. 

8.4. След заплащане на продажната цена по реда на т. 8.2 и потвърждаване на превода от 

банката, продавачът и купувача сключват писмен договор за покупко-продажба, по образец - 

Приложение № 7. 

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

нареждане на председателя на тръжната комисия след подписване на тръжния протокол, но 

не по-късно от 15 (петнадесет) работни дни от датата на неговото съставяне. 

8.6. 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.  

 

9. Повторно насрочване. 

Когато няма депозирано заявление за участие или депозираното такова не отговаря на 

условията на търга, същият не се провежда. Повторен търг може да бъде проведен, като се 

приложат разпоредбите на чл. 15 от  Наредба № 7 от 14.11.1997г. за продажба на движими 

вещи - частна държавна собственост. 

 

10. Договор за покупко продажба на активите. 
След приключването на търга, определянето на спечелил участник и превеждане на 

дължимата сума, приспадната с внесения депозит за участие, страните подписват договор за 

покупко-продажба. 

 

 

III. ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

1. Приложение № 1 – Списък с автомобилите за продажба с обявена начална тръжна 

цена; 

2. Приложение № 2 - Заявление за участие; 

3. Приложение № 3 - Декларация за извършен оглед; 

4. Приложение № 4 - Декларация за липса на задължения по чл. 162, ал. 2, т. 1 от 

ДОПК; 

5. Приложение № 5 - Декларация за съгласие за обработване на лични данни; 

6. Приложение № 6 - Ценово предложение; 

7. Приложение № 7 - Проект на договор за покупко-продажба; 
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  Приложение №1 

 

 

СПИСЪК  

с автомобилите за продажба с обявена начална цена 

     

 

       

№ Рег.№ Марка Модел Пробег -км 
Година на първа 

регистрация 

Начална тръжна 

цена (с ДДС) 

1 

СА5546КХ Сузуки Гранд Витара Над 125000 10.10.2007 г. 2100 лв. 

2 

СА5779КМ ВАЗ 21310/Лада 4х4 Над 182000 10.05.2007 г. 1000 лв. 
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Приложение №2 

З А Я В Л Е Н И Е 

ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ 

 

за закупуване на дълготрайни материални активи – употребявани автомобили, собственост 

на Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН 

 

от…………………………..............…………..……………………..……………………..………,  

                       (трите имена на физическото лице/наименование та юридическото лице) 

ЕГН …………………….., документ за самоличност л.к. № .......................………., изд. на 

............................г. от ..........................., постоянен адрес: гр. (с) ……………………………., 

кв./ж.к. …………………………………, ул. …………………, бл. ……….., вх. ……, ап. …… 

        (горните данни се попълват само, когато участник в търга е физическо лице) 

или 

ЕИК/БУЛСТАТ ................................., със седалище и адрес на управление: гр.  

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

тел.:………………….., факс:…………………….,  е-mail:……………………… 

 

 

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

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

дълготрайни материални активи –  употребявани автомобили, собственост на ИБЕИ – БАН и 

желая да закупя следния автомобил/и:…………………………………….. 

2. Заявявам, че ми е предоставена възможност за свободен достъп за извършване на 

оглед, за което прилагам декларация за извършен оглeд (Приложение № 3 от документацията 

за участие в търга). 

 3. Заявявам, че съм запознат с условията на търга и всички документи, включени в 

тръжната документация и приемам да изпълня всички задължения, произтичащи от 

условията в търга. 

4. Приемам всички клаузи на предложения проект на договор за покупко-продажба 

(Приложение № 7).  

 5. Ако търгът бъде спечелен от мен, до подписването на договора, настоящото ще 

представлява споразумение между мен и ИБЕИ, което ще бъде безусловно гарантирано от 

депозитната вноска за участие в търга. В случай, че не заплатя в срок продажната цена, с 

която печеля търга, съгласно Ценовото ми предложение, се счита че съм се отказал/а от 

сделката и депозитната ми вноска остава в полза на продавача. 
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 6. В случай, че не спечеля търга, моля внесеният от мен депозит да се възстанови при 

условията на тръжната документация по следната банкова сметка: 

IBAN: ……………………….………….. 

BIC ……………………………………… 

Банка……………………………………. 

 

 Прилагам следните документи за участие в търга, съгласно т. 5, раздел ІІ от тръжната 

документация: 

…………………………. 

(описват се от участника) 

 

 

 

 

 

Дата:        Декларатор: 

          /подпис/ 
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Приложение № 3 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

за извършен оглед 

 

 

 

Долуподписаният/ната…………………………………………………, ЕГН ....................... 

                     (трите имена на физическото лице) 

в качеството ми на …………….. на „……………………………………………...“  …… , с 

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

………………………………  

участник в търг с тайно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи – 

употребявани автомобили, собственост на ИБЕИ - БАН, с настоящото 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:  

 

На ………..... 2022 г. съм извършил/a оглед на употребяван автомобил, собственост на 

ИБЕИ, който е предмет на търга, в присъствието на служител на продавача.  

Запознат/а съм с всички особености, които биха повлияли на предложената от мен 

цена. 

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

неверниданни. 

 

 

 

Дата:        Декларатор: 

          /подпис/ 
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Приложение № 4 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

 

 

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

в качеството ми на ………….........….. на „……………………………………………...“  …… , 

с ЕИК…………………………., със седалище и адрес на управление 

……...................………….. - участник в търг с тайно наддаване за продажба на дълготрайни 

материални активи – употребявани автомобили, собственост на ИБЕИ - БАН, с настоящото 

 

  

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

  

 

1. Представляваният от мен търговец няма парични задължения към държавата и към 

общината по седалището му по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган. 

2. Представляваният от мен търговец има/няма парични задължения към държавата и 

към общината по седалището му по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс, за които с акт на компетентен орган е допуснато разсрочване или 

отсрочване на задълженията. 

3. Представляваният от мен търговец няма задължения за данъци или вноски за 

социално осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която е установен. 

 

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

неверни данни в настоящата декларация. 

 

 

Забележка: Декларацията се попълва само от юридическо лице – участник в търга. 

  

 

 

 

Дата:        Декларатор: 

          /подпис/ 

 

 

 

 

  

http://web.apis.bg/p.php?i=204216#p4795971
http://web.apis.bg/p.php?i=204216#p4795971
http://web.apis.bg/p.php?i=204216#p4795971
http://web.apis.bg/p.php?i=204216#p4795971
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Приложение №  5 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за съгласие за обработка на лични данни  

 

 

Долуподписаният/ната/.............................................................................................................. 

(трите имена на лицето) 

ЕГН...........................................,  

в качеството си на ................................... на ,,.............................................................”............., с 

ЕИК.................................................., със седалище и адрес на управление........................................ 

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

тел./факс: ........................................ е-mail:..................................... 

 

                                             Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

Съгласен/съгласна съм ИБЕИ - БАН да обработва личните ми данни: имена; ЕГН; 

номер на лична карта; дата на издаването й; орган, който я е издал; адрес; телефон, 

електронна поща (посочва се видът на личните данни) за следните цели: 

1. Участие като кандидат в търг с тайно наддаване за продажба на дълготрайни 

материални активи – употребявани автомобили, собственост на ИБЕИ - БАН, както и за 

сключването на договор за покупко-продажба на движимата вещ - обект на търга, в случай 

че бъда определен за купувач. 

2. Кореспонденция между ИБЕИ - БАН и мен (респ. представлявания от мен кандидат 

за купувач) по повод участието ми като заявител - кандидат за купувач в горепосочения търг. 

            3. Разбирам, че събирането на личните ми данни е изискване за участието ми като 

заявител в горепосочения търг и непредоставянето им ще доведе до невъзможност за 

участието ми в търга. 

4. Запознат/а съм, че мога да оттегля съгласието си по всяко време като подам 

писмено искане за това в деловодството на ИБЕИ - БАН.  

5. Информиран/а съм, че оттеглянето на съгласие не засяга законосъобразността на 

обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне. 

 

 

 

Дата:        Декларатор: 

          /подпис/ 
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Приложение № 6 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от…………………………..............…………..……………………..……………………..………,  

                       (трите имена на физическото лице/наименование та юридическото лице) 

ЕГН …………………….., документ за самоличност л.к. № .......................………., изд. на 

............................г. от ..........................., постоянен адрес: гр. (с) ……………………………., 

кв./ж.к. …………………………………, ул. …………………, бл. ……….., вх. ……, ап. …… 

        (горните данни се попълват само, когато участник в търга е физическо лице) 

или 

ЕИК/БУЛСТАТ ................................., със седалище и адрес на управление: гр.  

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

……………………………..…… 

тел.:………………….., факс:…………………….,  е-mail:………………………  

в качеството ми на участник в търг с тайно наддаване за продажба на дълготрайни 

материални активи –  употребявани автомобили, собственост на ИБЕИ - БАН.  

 

  

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

 Във връзка с участието ми в търг с тайно наддаване за продажба на дълготрайни 

материални активи –  употребявани автомобили, собственост на ИБЕИ - БАН, а именно: лек 

автомобил ……………………………………………………………., правя следното ценово  

предложение: 

....................................... (словом:…………………………………) лева  без ДДС, или 

.................................... (словом:………………………………………..) лева  с ДДС. 

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

за валидна ще се счита цената, изписана с думи.  

 

 

 

Дата:        Декларатор: 

          /подпис/ 
 

 

 

 Забележка 

Предложената цена не трябва да е по-ниска от определената начална тръжна цена 

без ДДС. 

   Настоящето приложение се поставя в отделен, непрозрачен, запечатан плик, с 

надпис „Предлагана цена”, който се поставя в големия плик с документи.  
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Приложение № 7 

ДОГОВОР  

 

№ ......................................../…………………….. 

 

Днес, .................... 2022 г. в гр. София 

 

ИНСТИТУТ ПО БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ЕКОСИСТЕМНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

ПРИ БАН /ИБЕИ-БАН/с адрес: гр. София, ул.”Майор Юрий Гагарин” № 2, Булстат 

175905652, представляван от доц. д-р Анна Ганева – Директор и Йорданка Вълкова – Главен 

счетоводител, от една страна, наричан за краткост по-долу в договора ПРОДАВАЧ 

и 

…………………………………………………………………………………………………………

.. (л.к., ЕГН/ЕИК), ………………………………… (адрес/седалище), наричано по-нататък за 

краткост КУПУВАЧ от друга страна,  

на основание чл. 12, ал. 1 от Наредба № 7/14.11.1997г. за продажба на движими вещи 

– частна държавна собственост и във връзка с тръжен протокол № ………………… се 

сключи настоящият договор за следното: 

 

   

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 1. С настоящия договор ПРОДАВАЧЪТ се задължава да прехвърли на 

КУПУВАЧА собствеността върху лек автомобил марка …………, модел……………, 

рег.№………………………….., рама №………………………, двигател №:………., наричан 

по-нататък ,,вещ“ срещу задължението от страна на КУПУВАЧА да заплати цената съгласно 

условията на проведения на ……………….търг с тайно наддаване за продажба на движими 

вещи – частна държавна собственост.  

Чл. 2. ПРОДАВАЧЪТ продава на КУПУВАЧА вещта в състоянието, в което се 

намира в момента на търга и на огледа. 

Чл.3. КУПУВАЧЪТ се съгласява да закупи описаната по-горе вещ при посочените 

условия и за посочената цена, изплатена изцяло на ПРОДАВАЧА, като КУПУВАЧЪТ няма 

финансови претенции за неизправности и недостатъци по закупената вещ. 

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

Чл.4. (1) За предоставянето на вещта, предмет на този договор, КУПУВАЧЪТ дължи 

достигнатата на търга с тайно наддаване цена в размер на ......... (............................) лв. и 

дължимото по продажбата ДДС в размер на 20%, след приспадане на внесената от него 

депозитна вноска в размер на ...................... (..............................................) лева. 

(2) КУПУВАЧЪТ заплаща в тридневен срок разликата в размер на ................ 

(............................) лв. между внесената от него депозитна вноска и достигнатата на търга 

цена в срок до три работни дни от провеждането на търга, по следната банкова сметка на 

ИБЕИ:  

БАНКА: УниКредит Булбанк 

IBAN: BG44UNCR96603120718711 

BIC: UNCRBGSF   

ОСНОВАНИЕ: закупуване на МПС………. 

(3) За получената сума ПРОДАВАЧА издава данъчна фактура. 

(4) Цената е окончателна и не подлежи на промяна. Разходите на КУПУВАЧА, 

свързани с преместване на закупената движима вещ, са за негова сметка. 

Чл.5. КУПУВАЧЪТ декларира, че е заплатил напълно посочената в чл. 4 цена на 

ПРОДАВАЧА към датата на подписване на настоящия договор. 
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Чл.6. ПРОДАВАЧЪТ декларира, че е получил изцяло продажната цена преди 

подписването на договора, за което е издал съответните счетоводни документи. 

 

ІII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 

Чл.7.(1) Страните се задължават в срок до 5 (пет) дни от подписването на настоящия 

договор да извършат предаването на продадената вещ с подписване на двустранен приемо-

предавателен протокол, който се съставя  в 2 (два) еднообразни екземпляра - по един за всяка 

от страните. За ПРОДАВАЧА протоколът се подписва от лицето за контакт по 

местонахождението на автомобила. 

(2) След изтичане на този срок, КУПУВАЧЪТ дължи неустойка в размер на 10 на сто 

от началната тръжна цена за всеки ден забавяне. 

(3) Правото на собственост и рискът от случайно погиване или повреждане на 

продадената вещ преминава върху КУПУВАЧА с подписването на настоящия договор. 

Чл. 8. КУПУВАЧЪТ има право да получи от ПРОДАВАЧА движимата вещ  в 

състоянието, в което е била при огледа. 

            Чл.9. (1) КУПУВАЧЪТ се задължава да покрие разноските по прехвърлянето на 

закупеното МПС пред нотариус в гр. София, посочен от ПРОДАВАЧА, и да представи на 

ПРОДАВАЧА вносни бележки за платени държавни такси. 

 Чл. 10. ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност за недостатъците, които са били известни 

на КУПУВАЧА при сключване на договора. 

 

IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 

 

 Чл. 11. Измененията в настоящия договор се извършват с писмено споразумение 

между двете страни. 

 Чл. 12. Страните ще решават евентуално възникналите спорове по този договор със 

споразумение, а в случай че такова не бъде постигнато, спорът ще бъде отнесен за решаване 

от компетентния български съд, съгласно действащото законодателство на Република 

България. 

 Чл. 13.. Страните определят следните лица за контакт по изпълнението на този 

договор: 

Лице за контакт от страна на ПРОДАВАЧА:........................................., адрес: гр. 

...................................; тел: ...............................; e-mail: ...................................   

Лице за контакт от страна на КУПУВАЧА: .........................., адрес: 

............................................, тел.: ..............., e-mail: ...................................    

 

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка от 

страните. 

 

 

 

ЗА ПРОДАВАЧА:       ЗА КУПУВАЧА: 
 

 

Доц. Анна Ганева      .............................. 

Директор на ИБЕИ – БАН     .............................. 

 

 

Йорданка Вълкова 

Главен счетоводител 

 

 

mailto:t.misheva@bgports.bg
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