
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                У  С  Л  О  В  И  Я  

                           за 

      провеждане на търг с явно наддаване за продажба на    

движими вещи – частна държавна собственост  

   

  По време на търга не се допускат разговори между участниците, 

както и разговори по телефон. Участниците не могат да напускат 

помещението, в което се провежда търга, до неговото приключване, освен 

при необходимост, в който случай се придружават от член на комисията.  

   В залата се допускат само лица внесли депозит за участие. 

   Преди започване на наддаването, председателят на комисията ще  

оповести отново правилата за провеждане на търга с явно наддаване и 

допуснатите до него участници. Определена е стъпка за наддаване, в 

размер на 5 процента от началната продажна цена. За направените 

предложения се води наддавателен лист, в който се посочват тръжният 

номер на продаваната вещ, номерата на участниците, наддавали за нея, и 

предлаганите от тях цени. Наддавателният лист е неразделна част от 

протокола за провеждане на търга. Наддаването за съответната вещ или 

група от вещи започва от началната тръжна цена, като всеки участник с 

високо вдигане на номера огласява поредната стъпка за наддаване.  

Когато едно лице предложи да плати за вещта цена, друг участник не 

може да предложи същата цена за вещта, а следва да направи по-високо 

наддавателно предложение. Недействително е предложението за цена, по-

ниска от началната.  Когато е определена стъпка за наддаване, може да се 

наддава с не повече от една стъпка. Цената, която предлага всеки участник, 

не може да бъде по-малка или равна на последно предложената, а трябва да 

бъде по-голяма по размер от нея.   Недопустимо е няколко участника да 

бъдат вписвани в наддавателния лист с равни наддавателни предложения. 



   След всяко направено предложение председателя на комисията, 

произнася последователно три пъти последната предложена цена и след 

третия път, ако нова цена не бъде предложена, огласява продажбата на 

вещта с “продадено”, както и цената и номера на участника, който я е 

предложил. 

   За купувач се обявява този наддавач, който е предложил най-висока 

цена. Купувачът се обявява от органа, провеждащ търга, върху 

наддавателния лист.   В протокола се записват тръжният номер на вещта, 

цената и номерът на участника, предложил най-високата цена, името на 

лицето и единният му граждански номер или наименованието на търговеца 

и ЕИК по БУЛСТАТ, съответно данните на упълномощения представител, 

когато лицето участва в търга чрез представител. 

   В протокола се записват и данните за лицата, които са предложили 

цена, поставяща ги на второ и трето място след участника, предложил най-

високата цена, както и данните, необходими за тяхното уведомяване. 

Спечелилият търгът е длъжен в тридневен срок от приключване на 

продажбата да внесе предложената от него цена. 

Ако в тридневния срок цената не бъде внесена по посочената сметка 

от обявения за купувач, внесения от него депозит не се връща. В този 

случай комисията съставя протокол, с който обявява за купувач наддавача, 

предложил следващата най-висока цена. Комисията  изпраща съобщение, 

че е обявен за последващ купувач и следва да внесе предложената от него 

цена в тридневен срок. Ако и вторият по ред наддавач не плати в тридневен 

срок от получаването на съобщението предложената от него цена, депозита 

се задържа. В този случай, комисията съставя протокол, с който обявява за 

купувач третия по ред наддавач, предложил следващата цена. Комисията 

му изпраща съобщение, че е обявен за последващ купувач, поради което 

следва да внесе предложената от него цена в тридневен срок. Ако и третият 

обявен за купувач не внесе цената, депозита му се задържа и комисията 

обявява търга за не проведен. 

 Депозитите на участниците, класирани на първо, второ и трето място 

се задържат и се връщат след изплащане на цената на вещта от купувача. 

Когато се яви само един кандидат, при повторно провеждан търг, той се 

обявява за спечелил търга и депозитът му се задържа. 

 Уведомяването на спечелилият търга участник става веднага чрез 

подписване на декларация, от който момент започва да тече 3 дневния срок 

за внасяне на цената на вещта. С купувача се сключва договор за покупко-

продажба. 

 След заплащане на цената и сключване на договора за продажба, 

купувачът е длъжен в 5 дневен срок трябва да осигури транспортиране на 

вещта, като за всеки ден забава дължи магазинаж в размер от 20 лв. на ден. 


