
 

 

                     

 

 

У С Л О В И Я 

 

За провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи – 

собственост , на „Кубратска гора“ ЕООД, гр.Кубрат 

 
1.ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА  

Продажба на движими вещи, собственост на „Кубратска гора“ ЕООД, 

гр.Кубрат   чрез търг с тайно наддаване: 

 

1.1. Лек автомобил, марка  ЛАДА НИВА „ВАЗ 21213”, с ДК № РР4132АК; 

година на първоначална регистрация 2004, бензин, начална тръжна 

цена 1800.00лв. 

1.2. Лек автомобил, маркаЛАДА НИВА  „ВАЗ 21214”, с ДК № РР7456АМ; 

година на първоначална регистрация 2006, бензин, начална тръжна 

цена 1600.00лв. 

1.3. Лек автомобил, марка ЛАДА НИВА „ВАЗ 21214”, с ДК № РР5902АК; 

година на първоначална регистрация 2005, бензин, начална тръжна 

цена 2500.00лв. 

1.4. Лек автомобил, маркаЛАДА НИВА  „ВАЗ 21214”, с ДК № РР9371АН; 

година на първоначална регистрация 2008, бензин, начална тръжна 

цена 1700.00лв. 

1.5. Лек автомобил, марка ОПЕЛ „ФРОНТЕРА”, с ДК № РР5008АМ; 

година на първоначална регистрация 1993, бензин, начална тръжна 

цена 1300.00лв. 

1.6. Лек автомобил, марка СУЗУКИ „ВИТАРА”, с ДК № РР0396АР; 

година на първоначална регистрация 1993, бензин, начална тръжна 

цена 1700.00лв. 

2.ВИД НА ТЪРГА  

Търг с тайно наддаване. 

 

3.ЧАС, ДАТА, МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА 

3.1. От 11.00 часа на 02.08.2017г.  

3.2.В администравната сграда на на „Кубратска гора“ ЕООД, гр.Кубрат, ул.„Стара 

планина“ №2.    

3.3.В случай, че за дадена вещ се яви само един от регистрираните кандидати, търгът за 

тази вещ се отлага с един час. Ако и  в този срок не се яви друг кандидат, търгът се провежда 

като за това се съставя протокол. 

 

4.УСЛОВИЯ НА ТЪРГА 

1. До участие в търга се допускат физически и юридически лица. 

2. Огледът на вещите се извършва всеки работен ден от 16.00 часа до 20.00 часа , считано 

от датата на публикуване на обявата  до 01.08.2017г. в присъствието на представител на 

„Кубратска гора“ ЕООД. 



3. Тръжната документация може да бъде получена от деловодството на „Кубратска гора“ 

ЕООД  на цена невъзстановими 20.00 лева без ДДС , всеки работен ден от  8.00 часа до 17.00 

часа за времето  считано от датата на публикуване на обявата  до 01.08.2017г. 

4. Внасянето на депозита за участие се извършва по сметка на„Кубратска гора“ ЕООД  

IBAN:BG98IORT81161000730300,  BIC IORTBGSF,  при банка Инвестбанк АД,  в  срок до 

16.00 часа на .01.08.2017г.. 

5.Размерът на депозита е 10% от началната тръжна цена на вещите , за които се 

кандидатствува. 

6.Краен срок за подаване на заявления за участие – до 17.00 часа на 01.08.2017г. в 

деловодството на„Кубратска гора“ ЕООД. 

7.Депозирането на офертите , запечатани в непрозрачен плик се извършва лично или 

чрез упълномощен представител в срока посочен в условията в деловодството на 

„Кубратска гора“ ЕООД, гр.Кубрат, ул.„Стара планина“ №2.    

Същите трябва да съдържат името на участника и номера на вещта, за която трябва да 

участва в търга и предлаганата цена.Върху плика се изписва името на кандидата и 

номерът на вещта. 

 8.Всеки участник представя следните документи за участие в запечатан непрозрачен 

плик, върху който посочва името или фирмата на кандидата, ЕИК за юридически лица и 

еднолични търговци, адрес за кореспонденция и телефон : 

- заявление за участие в търга / по образец / 

- единен идентификационен код/ собственоръчно заверено копие / за юридическо лице 

- карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ/ собственоръчно заверено копие / 

- документ за самоличност на физически лица / собственоръчно заверено копие / 

- декларация за запознаване с тръжните условия, състоянието на движимите вещи и 

проектодоговора / по образец  / 

- документ за закупени тръжни книжа 

- документ за внесен депозит 

- ценово предложение, поставено в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„предлагана цена“, поставен в плика с документите за участие. 

9. Документи за участие, депозирани в пликове с нарушена цялост не се приемат за 

разглеждане и класиране.  

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

завеждане в регистъра  на „Кубратска гора“ ЕООД, гр.Кубрат на открито заседание от 11.00 

часа на 02.08.2017г. от комисия , назначена от управителя  на „Кубратска гора“ ЕООД. 

11. Присъствието на участниците или на техните представители при отваряне на 

пликовете с документите за участие е задължително. 

12. За спечелил търга се обявява участникът предложил най-висока цена за дадената вещ. 

При положение , че има кандидти, които са предложени еднакви цени за определяне на 

спечелилия кандидат търгът завършва с явно наддаване мецду същите.. На второ място се 

класира участникът, предложил втора след най-високата цена, която не може да бъде по-ниска 

от първоначално обявената. 

13.За резултатите от търга се изготвя протокол, който след подписване от членовете на 

комисията се представя на управителя на „Кубратска гора“  ЕООД. Въз основа на 

резултатите от търга управителя в 7-дневен срок от датата на провеждане на търга 

издава заповед, с която утвърждава класирането на участниците. 

 

 

5. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ   

1.Участникът обявен за спечелил търга за дадената вещ заплаща за същата, посочената от 

него цена, намалена с размера на депозита, в срок до четиринадесет  дни от датата на 

обявяване на резултатите от търга. Плащането се извършва в касата на „Кубратска гора“ 

ЕООД, гр.Кубат или по сметка на „Кубратска гора“ ЕООД  IBAN: 

BG98IORT81161000730300,  BIC IORTBGSF,  при банка Инвестбанк АД, 

2.При отказ на участник обявен за спечелил да плати посочената от него цена в 

определения срок, депозитът му се задържа и за спечелил се обявява участникът, предложил 

следващата по размер цена 



3.При отказ на класирания на второ място процедурата продължава до изчерпване на 

всички класирани участници, след което се насрочва нов търг.  

4.След сключване на договор със спечелелия кандидат се освобождава депозита на 

всички.   

 

6.ЧАС, ДАТА, МЯСТО НА ВТОРА ТРЪЖНА СЕСИЯ   

1. От   11.00 часа на 11.08.2017г.  в  администравната сграда на на „Кубратска гора“ 

ЕООД, гр.Кубрат, ул.„Стара планина“ №2.    

2.Краен срок за  оглед на вещите,за внасяне на депозита за участие и депозиране на 

офертите и документите в повторния търг - до 16.30. часа на 10.08.2017г. 

НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НЯКОЕ ОТ УСЛОВИЯТА ОТ СТРАНА НА ДАДЕН 

УЧАСТНИК Е ОСНОВАНИЕ ЗА НЕДОПУСКАНЕТО ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕТО МУ 

ОТ ТЪРГА. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


