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Д  О  К  У  М  Е  Н  Т  А  Ц  И  Я 
 

за участие в търг с тайно наддаване  
“Продажба на моторни превозни средства /МПС/,  

собственост на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД” 
 
 
 
СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА 
 
1. Решение за откриване  

2. Решение за класиране  

3. Образци на документи 

4. Инструкция към участниците 

 
 
 
 

Съгласували:  
 

Директор „ДМОП”: 
              Д. Неделчева 
 

Директор „ДАДФК”: 
   Р. Германов 
 

Р-л „Автостопонство”: 
                       инж. Иван Христов 

          
Ръководител „ТО” :  

                        М. Макаков 
 
Юрисконсулт :  

                         ....................... 
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РЕШЕНИЕ 
№ TИ-2019-04 /17.04.2019г. 

от инж. Живко Динчев,  изпълнителен  директор на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД 
 

        На основание чл. 30, ал.3 от Устава на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, решение от 
Протокол № 8 от 20.02.2019г., т.24 от СД на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД и решение на 
Съвета на директорите на Български Енергиен Холдинг, т. II.4 от Протокол № 18-2019/ 
19.03.2019г., обявявам  „Търг с тайно наддаване за продажба на моторни превозни средства 
/МПС/, собственост на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”. 
 
1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ТЪРГА:   
1.1. Предмет на търга – Продажба на моторни превозни средства /МПС/ 
1.2. Списък на МПС, които ще се продават: 
 

№ 
Самостоятелно 
обособен обект 

 
 

Рег.№ 

 
Дата на 

регистрация 

 
Изминати 

км 

 
Обем на 

двигателя, 
см3 

 
Начална 
цена лв. 
без ДДС 

1. Шкода Суперб СТ1808АН 23.01.2009 год. 437127 1968 900.00 
2. Шкода Суперб СТ3848АК 15.02.2008 год. 456055 2496 10 520.00 
3. Шкода Октавия СТ4343СВ 11.05.2006 год. 428599 1968 3 140.00 
4. Шкода Фабия СТ3366ТТ 14.06.2001 год. 460725 1900 900.00 
5. Волво ХЦ90 СТ9913АТ 29.04.2011 год. 448160 2400 26 560.00 
6. Волво ХЦ60 СТ5673АТ 10.10.2008 год. 321150 2400 21 820.00 

 
2. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА АВТОМОБИЛИТЕ 

2.1 Шкода Суперб,  
Регистрационен номер:  СТ1808АН 
Дата на регистрация: 23.01.2009 г 
Рама №:  TMBCF73T199025900      
Двигател  №: СВВ135695 - дизел;  
Прекратена регистрация „Тотална щета“ от 26.10.2018г 
Справедлива пазарна стойност: 900, 00 лева 
 

2.2 Шкода Суперб В6 2,5 ТДИ 24 В,  
Регистрационен номер:  СТ3848АК    
Дата на регистрация: 15.02.2008 г 
№ рама: TMBDG23U779015978 
Двигател:  BDG081231 - дизел; 
Справедлива пазарна стойност: 10 520, 00  лева 

 
2.3 Шкода Октавия,  

Регистрационен номер:  СТ4343СВ 
Дата на регистрация: 11.05.2006 г 
№ рама: TMBBE21Z262197897 
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Двигател:  BKD851599 - дизел; 
Справедлива пазарна стойност: 3 140, 00 лева 
 

2.4 Шкода Фабия 
            Регистрационен номер:  СТ3366ТТ 

Дата на регистрация: 14.06.2001 г 
№ рама: TMBMS46Y313206378 
Двигател:  ATD133811 
Справедлива пазарна стойност: 900, 00 лева 

 
2.5 Волво ХЦ90 

Регистрационен номер:  СТ9913АТ 
Дата на регистрация: 29.04.2011 г 
№ рама: YV1CT3056B1595388 
Двигател:  D5244T18943467- дизел; 
Справедлива пазарна стойност: 26 560, 00 лева 

 
2.6 Волво ХЦ60 

Регистрационен номер:  СТ5673АТ 
Дата на регистрация: 10.10.2008 г 
№ рама: YV1DZ714692000762 
Двигател:  908871 
Справедлива пазарна стойност: 21 820, 00 лева 

             
            Разходите по сделките са за сметка на Купувачите 
 

    3. НАЧАЛНА ЦЕНА И СТЪПКА НА НАДДАВАНЕ 
Началната цена е определена от лицензиран оценител и е посочена в списъка на 
автомобилите. При необходимост от стъпка на наддаване (при предложена еднаква най-
висока цена), тя ще бъде 5% от началната цена. 
 
4. ВИД НА ТЪРГА 
Търг с тайно наддаване, при открито заседание.  
Провеждането на търга е публично и на него могат да присъстват участниците или техни 
упълномощени представители, при спазване на установения режим за достъп до сградата, в 
която се извършва отварянето. 
 
5. РЕД ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ 
5.1. Документация може да бъде получена на хартиен носител в сградата на Търговски отдел 
или по куриер за сметка на получателя, срещу представен документ за платени 10 лева 
невъзстановими /без ДДС/, по банков път, внесени по сметка   IBAN: BG 22 TTBB 9400 1526 
6809 53, BIC: TTBB BG22, ЕКПРЕСБАНК АД. 
5.2. Документацията е публикувана на интернет страницата на „ТЕЦ Марица изток” ЕАД, 
Раздел „Търгове” и се предоставя безплатно на следния електронен адрес:  

http://www.tpp2.com/page/auctions.html 
 
За контакти:  
042/66 2147 – инж. Иван Христов – Ръководител „Автостопанство”, (по въпроси, касаещи 
МПС, предмет на търга) 
042/66 2110 – Таня Найденова, Специалист търговия „Търговски отдел” (по въпроси, 
свързани с документацията) 
 
6. ДЕПОЗИТ 
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6.1 Депозитът за участие в търга е парична вноска в размер 10% от началната  тръжна 
цена.  
6.2 Депозитът за участие се внася по сметка на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, IBAN: BG 22 
TTBB 9400 1526 6809 53, BIC: TTBB BG22, ЕКПРЕСБАНК АД най - късно до изтичане на 
срока за подаване на ценовите предложения. При внасяне на  депозита се вписва за „Търг с 
тайно наддаване за продажба на моторни превозни средства /МПС/, собственост на „ТЕЦ 
Марица изток 2” ЕАД”.  
 
7. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
Плащането да се извърши до три работни дни след сключване на договора, след което става 
предаване на автомобилите. Плащането се извършва по банков път по сметка на „ТЕЦ 
Марица изток 2” ЕАД, IBAN: BG 22 TTBB 9400 1526 6809 53, BIC: TTBB BG22, 
ЕКПРЕСБАНК АД. Срокът се счита за спазен от датата на постъпване на парите по сметката 
на Продавача. Разходите по прехвърляне на собствеността са за сметка на купувача. 
 
8. УСЛОВИЯ ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА   
8.1 ПРАВО НА ОГЛЕД - Право на оглед имат всички заинтересовани лица.   
8.2 ВРЕМЕ И НАЧИН НА ОГЛЕД -   
Огледи могат да се извършват на 23.04.2019г., 24.04.2019г. и 25.04.2019г.от 10.00 до 12.00 
часа, на паркинга до Северен портал на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД. 
 
9. ДАТА, МЯСТО И ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА 
Отварянето на пликовете с предложенията на участниците ще се извърши на 08.05.2019г. от 
11.00 часа в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, Централна административна сграда, Заседателна 
зала на Търговски отдел. 
 
10. ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
10.1. Предложенията се подават в запечатан непрозрачен плик, лично или по пощата, всеки 
работен ден от 7.30 часа до 16.00 часа на адрес „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, п. код 6265,  с. 
Ковачево, обл. Стара Загора, Регистратура „Обществени поръчки”. На плика задължително 
се изписва  текста – за търг с тайно наддаване „Продажба на моторни превозни средства 
/МПС/, собственост на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”, името и адреса на участника или 
името на упълномощеното лице, телефон за връзка, както и текст: „Не отваряй преди 11.00 ч. 
на 08.05.2019г. 
10.2. Краен срок за подаване на предложения  - до 10:00 ч. на 08.05.2019г. 
10.3. При подаване на предложение по пощата, същото трябва да e получено до обявения по-
горе срок.  
10.4. Комплектовката на предложенията да бъде съгласно изискванията на приложената към 
документацията за участие в търга инструкция.  
10.5. В плика трябва да се съдържа и документ за заплатена сума (депозит) в размер на 10% 
от началната цена на автомобила. Плащането се извършва в касата на дружеството или  по 
банкова сметка на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД  IBAN: BG 22 TTBB 9400 1526 6809 53, BIC: 
TTBB BG22, ЕКПРЕСБАНК АД. Внесените депозити се освобождават до 20 дни след 
провеждане на търга. Депозити не се освобождават в случай, че участникът, определен за 
спечелил, откаже да заплати предложената от него цена. 
 
11. ДАТА, МЯСТО И ЧАС ЗА ПОВТОРНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА 
При необходимост от повторно провеждане на търга отварянето на пликовете с 
предложенията на участниците ще се извърши на 07.06.2019г. от 11.00 часа в „ТЕЦ Марица 
изток 2” ЕАД, Централна административна сграда, Заседателна зала на Търговски отдел. 
Организаторът на търга ще предостави допълнително възможност за извършване на оглед. 
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12. РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА - с настоящето 
Решение, утвърждавам документация за  участие  в  търг с тайно наддаване “Продажба на 
моторни превозни средства /МПС/, собственост на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”. 
 
13. Настоящото Решение да се публикува в един ежедневник най-малко 14 (четиринадесет) 
дни преди датата на провеждане на търга. Настоящото Решение да се обяви в тридневен срок 
от издаването му на видно място в сградата на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД и на интернет 
страницата на дружеството.  

 
 
 
Изп. директор:........(п)...................  

              инж. Ж. Динчев 
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Р Е Ш Е Н И Е   
№ TИ-2019-04-1/14.05.2019г. 

 
за класиране по търг с тайно наддаване за 

“Продажба на моторни превозни средства /МПС/,  
собственост на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД” 

 
 

На основание чл. 30, ал.3 от Устава на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, 
решение от Протокол № 8 от 20.02.2019г., т.24 от СД на „ТЕЦ Марица изток 2” 
ЕАД и решение на Съвета на директорите на Български Енергиен Холдинг, т. 
II.4 от Протокол № 18-2019/19.03.2019г., обявявам резултатите от търг с тайно 
наддаване за продажба на моторни превозни средства /МПС/, собственост на 
„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”, както следва: 

 
1. С Решение № TИ-2019-04/17.04.2019г. от инж. Живко Динчев,  

Изпълнителен  директор на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД е обявен  „Търг с тайно 
наддаване за продажба на моторни превозни средства /МПС/, собственост на 
„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД” за следните самостоятелно обособени обекти: 

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ № 1 

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ е автомобил Шкода Суперб, с регистрационен 
номер: СТ1808АН,  дата на регистрация: 23.01.2009 г., № рама:  
TMBCF73T199025900, двигател  №: СВВ135695 – дизел, прекратена 
регистрация „Тотална щета“ от 26.10.2018г., с начална тръжна цена 
900.00 лева. 

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ № 2 

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ е автомобил Шкода Суперб В6 2,5 ТДИ 24 В, 
с регистрационен номер: СТ3848АК, дата на регистрация: 15.02.2008 г., № 
рама: TMBDG23U779015978, двигател:  BDG081231 – дизел, с начална 
тръжна цена 10 520.00 лева. 

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ № 3 

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ е автомобил Шкода Октавия, с 
регистрационен номер: СТ4343СВ, дата на регистрация: 11.05.2006 г., № 
рама: TMBBE21Z262197897, двигател: BKD851599 – дизел, с начална 
тръжна цена 3 140.00 лева 

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ № 4 

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ е автомобил Шкода Фабия, с регистрационен 
номер: СТ3366ТТ, дата на регистрация: 14.06.2001 г., № рама: 
TMBMS46Y313206378, двигател: ATD133811, с  начална тръжна цена 
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900.00 лева. 

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ № 5 
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ е автомобил Волво ХЦ90, с регистрационен 
номер: СТ9913АТ, дата на регистрация: 29.04.2011 г., № рама: 
YV1CT3056B1595388, двигател: D5244T18943467- дизел,  начална 
тръжна цена 26 560.00 лева. 

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ № 6 
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ е автомобил Волво ХЦ60, с регистрационен 
номер: СТ5673АТ, дата на регистрация: 10.10.2008 г., № рама: 
YV1DZ714692000762, двигател: 908871, с начална тръжна цена 21 820.00 
лева. 

 
2. Обявлението за търга е публикувано на интернет страницата на „ТЕЦ 

Марица изток 2” ЕАД и във вестник „Старозагорски новини”. 
3. Търгът е проведен на 08.05.2019г., в 11.00ч. 
4. Протоколът на комисията, назначена със Заповед №646/08.05.2019г., е 

утвърден от Изпълнителния директор на 10.05.2019г. 
5. За самостоятелен обособен обект № 1  и за самостоятелно обособен 

обект № 4 /съгласно тръжната документация/ бяха подадени заявления за 
участие само от по един участник. Същите не се явиха в определените дата и 
час за отваряне на пликовете с предложенията по търга и не бяха установени 
основания за отстраняване на никой от участниците.  

6. За самостоятелно обособени обекти № 2, 3, 5 и 6 /съгласно тръжната 
документация/ няма участници, подали заявления.  

 
На основание чл. 30, ал.3 от Устава на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, 

решение от Протокол № 8 от 20.02.2019г., т.24 от СД на „ТЕЦ Марица изток 2” 
ЕАД и решение на Съвета на директорите на Български Енергиен Холдинг, т. 
II.4 от Протокол №18-2019/19.03.2019г. по процедура за участие в търг с тайно 
наддаване „Продажба на моторни превозни средства /МПС/, собственост на 
„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”, взех следните 
 
      

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

1. Да се сключи договор с Н. Н. за покупко-продажба на самостоятелен 
обособен обект № 1 - автомобил Шкода Суперб, с регистрационен номер: 
СТ1808АН, дата на регистрация: 23.01.2009 г., № рама: TMBCF73T199025900, 
двигател №: СВВ135695 – дизел, с прекратена регистрация „Тотална щета“ от 
26.10.2018г. на стойност 1 102.00 лева /словом: хиляда сто и два лева/ при 
условията на тръжната документация и направеното предложение след 
разрешение от едноличния собственик на капитала. 

 
2. Да се сключи договор с П.П. за покупко-продажба на самостоятелен 

обособен обект № 4 - автомобил Шкода Фабия, с регистрационен номер: 
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СТ3366ТТ, дата на регистрация: 14.06.2001 г., № рама: TMBMS46Y313206378, 
двигател: ATD133811 на стойност 1 120.00 лева /словом: хиляда сто и 
двадесет лева/ при условията на тръжната документация и направеното 
предложение след разрешение от едноличния собственик на капитала. 

Участниците, определени за Купувачи следва да се уведомят за 
класирането и резултатите от търга. 

 
3. На основание чл. 15в. от Правилника за реда за упражняване правата на 

държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и Протокол 
№ 16 от 14.05.2019г., т.10  от СД на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, търгът в 
частта му за тръжни обекти № 2, 3, 5 и 6 /съгласно тръжната документация/ 
обявявам за непроведен и същият следва да се проведе повторно за тръжни 
обекти № 2, 3, 5 и 6 /съгласно тръжната документация/. Отварянето на 
пликовете с предложенията на участниците в повторното провеждане на търга 
да се извърши на 07.06.2019 г. от 11.00 часа в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, 
Централна административна сграда, Заседателна зала на Търговски отдел. 

 
Обява за повторното провеждане на търга да бъде поставена на видни 

места на територията на централата, да се публикува на интернет страницата на 
„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, в регионален вестник, ежедневник.  

  
 
 
 

Изпълнителен директор: ............(п).................... 
                           инж. Ж. Динчев 

Съгласували, 
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ОБРАЗЕЦ 1 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
за участие в търг с тайно наддаване за продажба на моторни превозни средства /МПС/, 

собственост на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД 
 

От……………………………………………………………………………….................................. 
(име, презиме фамилия или наименование на ЮЛ) 

л.к. №………………., издадена от …………….на …………...г.  от МВР гр. ................................ 
ЕГН:………………....., живущ в гр./с/………………………….... с адрес:……………… 
…………………………………….................................. телефон/моб:.............................................. 
действащ в качеството си на управител/ упълномощен представител на 
.............................................................................................. ................................................................. 

(наименование на физическото или юридическото лице) 
със седалище и адрес на управление: гр.(с.)...................................................................................... 
бул./ул................................................................................,тел..............................................................
факс:..................................e-mail........................................моб. тел. ...................................................   
Регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписвания; 
ЕИК по Булстат: ..........................  

(попълва се за юридически лица) 
 

 
Уважаеми госпожи и господа, 
След като проучих тръжната документация и условията за участие, заявявам участието си в 
обявения от Вас търг с тайно наддаване „Продажба на моторни превозни средства /МПС/, 
собственост на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”, за МПС „Шкода Суперб В6 2,5 ТДИ 24 В”  
/СТ3848АК/. 
 
Посочвам следната банкова сметка за възстановяване на внесения депозит: 
IBAN:.............................................................................;BIC:...................................; 
банка:....................................... –град/клон/офис:...................................; 
 
Приложено представям: 

1. Копие от документ за регистрация на участника (в случай че участникът е юридическо 
лице ) 

2. Копие от документ за самоличност (в случай че участникът е физическо лице) 
3. Документ за внесен депозит за участие (10% от началната тръжна цена). 
4. Нотариално заверено пълномощно, когато участникът се представлява от трето лице. 

Представя се оригинал или нотариално заверено копие на документа.  
5. Декларация за направен /отказ от оглед на място /съгласно Образец 3 от 

документацията/. 
6. Декларация/съгласие за предоставяне на лични данни /съгласно Образец 4 от 

документацията/ 
 

 

Дата: ..........................  Подпис:................................................... 

Град: .........................  Име: ........................................................ 

 
 
 



ТО/ММ/ТН    10  

 
ОБРАЗЕЦ 1 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
за участие в търг с тайно наддаване за продажба на моторни превозни средства /МПС/, 

собственост на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД 
 

От……………………………………………………………………………….................................. 
(име, презиме фамилия или наименование на ЮЛ) 

л.к. №………………., издадена от …………….на …………...г.  от МВР гр. ................................ 
ЕГН:………………....., живущ в гр./с/………………………….... с адрес:……………… 
…………………………………….................................. телефон/моб:.............................................. 
действащ в качеството си на управител/ упълномощен представител на 
.............................................................................................. ................................................................. 

(наименование на физическото или юридическото лице) 
със седалище и адрес на управление: гр.(с.)...................................................................................... 
бул./ул................................................................................,тел..............................................................
факс:..................................e-mail........................................моб. тел. ...................................................   
Регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписвания; 
ЕИК по Булстат: ..........................  

(попълва се за юридически лица) 
 

 
Уважаеми госпожи и господа, 
След като проучих тръжната документация и условията за участие, заявявам участието си в 
обявения от Вас търг с тайно наддаване „Продажба на моторни превозни средства /МПС/, 
собственост на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”, за МПС „Шкода Октавия” /СТ4343СВ/. 
 
Посочвам следната банкова сметка за възстановяване на внесения депозит: 
IBAN:.............................................................................;BIC:...................................; 
банка:....................................... –град/клон/офис:...................................; 
 
Приложено представям: 

1. Копие от документ за регистрация на участника (в случай че участникът е юридическо 
лице ) 

2. Копие от документ за самоличност (в случай че участникът е физическо лице) 
3. Документ за внесен депозит за участие (10% от началната тръжна цена). 
4. Нотариално заверено пълномощно, когато участникът се представлява от трето лице. 

Представя се оригинал или нотариално заверено копие на документа.  
5. Декларация за направен /отказ от оглед на място /съгласно Образец 3 от 

документацията/. 
6. Декларация/съгласие за предоставяне на лични данни /съгласно Образец 4 от 

документацията/ 
 

 

Дата: ..........................  Подпис:................................................... 

Град: .........................  Име: ........................................................ 

 
 
 
 



ТО/ММ/ТН    11  

ОБРАЗЕЦ 1 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
за участие в търг с тайно наддаване за продажба на моторни превозни средства /МПС/, 

собственост на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД 
 

От……………………………………………………………………………….................................. 
(име, презиме фамилия или наименование на ЮЛ) 

л.к. №………………., издадена от …………….на …………...г.  от МВР гр. ................................ 
ЕГН:………………....., живущ в гр./с/………………………….... с адрес:……………… 
…………………………………….................................. телефон/моб:.............................................. 
действащ в качеството си на управител/ упълномощен представител на 
.............................................................................................. ................................................................. 

(наименование на физическото или юридическото лице) 
със седалище и адрес на управление: гр.(с.)...................................................................................... 
бул./ул................................................................................,тел..............................................................
факс:..................................e-mail........................................моб. тел. ...................................................   
Регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписвания; 
ЕИК по Булстат: ..........................  

(попълва се за юридически лица) 
 

 
Уважаеми госпожи и господа, 
След като проучих тръжната документация и условията за участие, заявявам участието си в 
обявения от Вас търг с тайно наддаване „Продажба на моторни превозни средства /МПС/, 
собственост на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”, за МПС „Волво ХЦ90” /СТ9913АТ/. 
 
Посочвам следната банкова сметка за възстановяване на внесения депозит: 
IBAN:.............................................................................;BIC:...................................; 
банка:....................................... –град/клон/офис:...................................; 
 
Приложено представям: 

1. Копие от документ за регистрация на участника (в случай че участникът е 
юридическо лице ) 

2. Копие от документ за самоличност (в случай че участникът е физическо лице) 
3. Документ за внесен депозит за участие (10% от началната тръжна цена). 
4. Нотариално заверено пълномощно, когато участникът се представлява от трето лице. 

Представя се оригинал или нотариално заверено копие на документа.  
5. Декларация за направен /отказ от оглед на място /съгласно Образец 3 от 

документацията/. 
6. Декларация/съгласие за предоставяне на лични данни /съгласно Образец 4 от 

документацията/ 
 

 

Дата: ..........................  Подпис:................................................... 

Град: .........................  Име: ........................................................ 

 
 
 
 
 



ТО/ММ/ТН    12  

 
 

ОБРАЗЕЦ 1 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
за участие в търг с тайно наддаване за продажба на моторни превозни средства /МПС/, 

собственост на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД 
 

От………………………………………………………………………………................................... 
(име, презиме фамилия или наименование на ЮЛ) 

л.к. №………………., издадена от …………….на …………...г.  от МВР гр. .................... ЕГН: 
………………, живущ в гр./с/………………………….... с адрес:……………… 
…………………………………….................... .............. телефон/моб:.............................................  
действащ в качеството си на управител/ упълномощен представител на 
.............................................................................................. ................................................................ 

(наименование на физическото или юридическото лице) 
със седалище и адрес на управление: гр.(с.)...................................................................................... 
бул./ул................................................................................,тел. .............................................., 
факс:..................................e-mail........................................моб. тел. ................................................... 
Регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписвания; 
ЕИК по Булстат: ..........................  

(попълва се за юридически лица) 
 
Уважаеми госпожи и господа, 
След като проучих тръжната документация и условията за участие, заявявам участието си в 
обявения от Вас търг с тайно наддаване „Продажба на моторни превозни средства /МПС/, 
собственост на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”, за МПС „Волво ХЦ60” /СТ5673АТ/. 
 
Посочвам следната банкова сметка за възстановяване на внесения депозит: 
IBAN:.............................................................................;BIC:...................................; 
банка:....................................... –град/клон/офис:...................................; 
 
Приложено представям: 

1. Копие от документ за регистрация на участника (в случай че участникът е 
юридическо лице ) 

2. Копие от документ за самоличност (в случай че участникът е физическо лице) 
3. Документ за внесен депозит за участие (10% от началната тръжна цена). 
4. Нотариално заверено пълномощно, когато участникът се представлява от трето лице. 

Представя се оригинал или нотариално заверено копие на документа.  
5. Декларация за направен /отказ от оглед на място /съгласно Образец 3 от 

документацията/. 
6. Декларация/съгласие за предоставяне на лични данни /съгласно Образец 4 от 

документацията/ 
 

 

Дата: ..........................  Подпис:................................................... 

Град: .........................  Име: ........................................................ 

 
 
 
 



ТО/ММ/ТН    13  

 
 

ОБРАЗЕЦ 2 
 
 

Ц Е Н О В О   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 
 за участие в търг с тайно наддаване за “Продажба на моторни превозни средства /МПС/, 
собственост на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД /ПРЕДСТАВЯ СЕ В ОТДЕЛЕН ЗАПЕЧАТАН 

НЕПРОЗРАЧЕН ПЛИК С НАДПИС “ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” СЪГЛАСНО 
РЕШЕНИЕТО И ДОКУМЕНТАЦИЯТА/ 

 
От……………………………………………………………………………… ..................................  

(име, презиме фамилия или наименование на ЮЛ) 
л.к. №………………., издадена от …………….на …………...г.  от МВР гр. .................... ЕГН: 
………………, живущ в гр./с/…………………………....с адрес:……………… 
…………………………………….................... .............. телефон/моб:............................................. 
действащ в качеството си на управител/ упълномощен представител на 
.............................................................................................. ................................................................. 

(наименование на физическото или юридическото лице) 
 
със седалище и адрес на управление: гр.(с.)..................................................................................... 
бул./ул................................................................................,тел............................................................, 
факс:..................................e-mail........................................моб. тел. .................................................    
Регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписвания; 
ЕИК по Булстат: ..........................  

(попълва се за юридически лица) 
 
Предлаганата от мен цена за МПС „Шкода Суперб В6 2,5 ТДИ 24 В”/СТ3848АК/ е: 
............................/словом......................................................................................................................
............................................................................................................................................../ без ДДС. 
(Декларирам, че при установена разлика между цената, изписана с цифри и тази, изписана с 
думи, за валидна ще се счита изписаната с думи цена.) 
 
 
Приемам следните условия на плащане: 
Плащането да се извърши до три работни дни след сключване на договора. 
Плащането се извършва по банков път по сметка на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, IBAN: BG 
22 TTBB 9400 1526 6809 53, BIC: TTBB BG22, ЕКПРЕСБАНК АД. Срокът се счита за спазен 
от датата на постъпване на парите по сметката на Продавача, след което се осъществява 
предаване на автомобила.  
Разходите по прехвърляне на собствеността са за сметка на купувача. 
 
 
Настоящето ценово предложение е в сила 60 календарни дни  от датата на отварянето му. 
                                      
   

Дата: ..........................  Подпис:................................................... 

Град: .........................  Име: ........................................................ 

 
 
 
 



ТО/ММ/ТН    14  

 
 

ОБРАЗЕЦ 2 
 
 

Ц Е Н О В О   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 
 за участие в търг с тайно наддаване за “Продажба на моторни превозни средства /МПС/, 
собственост на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД /ПРЕДСТАВЯ СЕ В ОТДЕЛЕН ЗАПЕЧАТАН 

НЕПРОЗРАЧЕН ПЛИК С НАДПИС “ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” СЪГЛАСНО 
РЕШЕНИЕТО И ДОКУМЕНТАЦИЯТА/ 

 
От……………………………………………………………………………… ..................................  

(име, презиме фамилия или наименование на ЮЛ) 
л.к. №………………., издадена от …………….на …………...г.  от МВР гр. .................... ЕГН: 
………………, живущ в гр./с/…………………………....с адрес:……………… 
…………………………………….................... .............. телефон/моб:............................................. 
действащ в качеството си на управител/ упълномощен представител на 
.............................................................................................. ................................................................. 

(наименование на физическото или юридическото лице) 
 
със седалище и адрес на управление: гр.(с.)..................................................................................... 
бул./ул................................................................................,тел............................................................, 
факс:..................................e-mail........................................моб. тел. .................................................    
Регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписвания; 
ЕИК по Булстат: ..........................  

(попълва се за юридически лица) 
 
Предлаганата от мен цена за МПС „Шкода Октавия”/СТ4343СВ/ е: ............................ 
/словом..................................................................................................................................................
............................................................................................................................................../ без ДДС. 
(Декларирам, че при установена разлика между цената, изписана с цифри и тази, изписана с 
думи, за валидна ще се счита изписаната с думи цена.) 
 
 
Приемам следните условия на плащане: 
Плащането да се извърши до три работни дни след сключване на договора. 
Плащането се извършва по банков път по сметка на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, IBAN: BG 
22 TTBB 9400 1526 6809 53, BIC: TTBB BG22, ЕКПРЕСБАНК АД. Срокът се счита за спазен 
от датата на постъпване на парите по сметката на Продавача, след което се осъществява 
предаване на автомобила.  
Разходите по прехвърляне на собствеността са за сметка на купувача. 
 
 
Настоящето ценово предложение е в сила 60 календарни дни  от датата на отварянето му. 
                                      
   

Дата: ..........................  Подпис:................................................... 

Град: .........................  Име: ........................................................ 

 
 
 
 



ТО/ММ/ТН    15  

 
 

ОБРАЗЕЦ 2 
 
 

Ц Е Н О В О   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 
 за участие в търг с тайно наддаване за “Продажба на моторни превозни средства /МПС/, 
собственост на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД /ПРЕДСТАВЯ СЕ В ОТДЕЛЕН ЗАПЕЧАТАН 

НЕПРОЗРАЧЕН ПЛИК С НАДПИС “ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” СЪГЛАСНО 
РЕШЕНИЕТО И ДОКУМЕНТАЦИЯТА/ 

 
От……………………………………………………………………………… ..................................  

(име, презиме фамилия или наименование на ЮЛ) 
л.к. №………………., издадена от …………….на …………...г.  от МВР гр. .................... ЕГН: 
………………, живущ в гр./с/…………………………....с адрес:……………… 
…………………………………….................... .............. телефон/моб:............................................. 
действащ в качеството си на управител/ упълномощен представител на 
.............................................................................................. ................................................................. 

(наименование на физическото или юридическото лице) 
 
със седалище и адрес на управление: гр.(с.)..................................................................................... 
бул./ул................................................................................,тел............................................................, 
факс:..................................e-mail........................................моб. тел. .................................................    
Регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписвания; 
ЕИК по Булстат: ..........................  

(попълва се за юридически лица) 
 
Предлаганата от мен цена за МПС „Волво ХЦ90”/СТ9913АТ/ е: ............................ 
/словом..................................................................................................................................................
............................................................................................................................................../ без ДДС. 
(Декларирам, че при установена разлика между цената, изписана с цифри и тази, изписана с 
думи, за валидна ще се счита изписаната с думи цена.) 
 
 
Приемам следните условия на плащане: 
Плащането да се извърши до три работни дни след сключване на договора. 
Плащането се извършва по банков път по сметка на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, IBAN: BG 
22 TTBB 9400 1526 6809 53, BIC: TTBB BG22, ЕКПРЕСБАНК АД. Срокът се счита за спазен 
от датата на постъпване на парите по сметката на Продавача, след което се осъществява 
предаване на автомобила.  
Разходите по прехвърляне на собствеността са за сметка на купувача. 
 
 
Настоящето ценово предложение е в сила 60 календарни дни  от датата на отварянето му. 
                                      
   

Дата: ..........................  Подпис:................................................... 

Град: .........................  Име: ........................................................ 

 
 
 
 



ТО/ММ/ТН    16  

 
 

ОБРАЗЕЦ 2 
 
 

Ц Е Н О В О   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 
 за участие в търг с тайно наддаване за “Продажба на моторни превозни средства /МПС/, 
собственост на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД /ПРЕДСТАВЯ СЕ В ОТДЕЛЕН ЗАПЕЧАТАН 

НЕПРОЗРАЧЕН ПЛИК С НАДПИС “ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” СЪГЛАСНО 
РЕШЕНИЕТО И ДОКУМЕНТАЦИЯТА/ 

 
От……………………………………………………………………………… ..................................  

(име, презиме фамилия или наименование на ЮЛ) 
л.к. №………………., издадена от …………….на …………...г.  от МВР гр. .................... ЕГН: 
………………, живущ в гр./с/…………………………....с адрес:……………… 
…………………………………….................... .............. телефон/моб:............................................. 
действащ в качеството си на управител/ упълномощен представител на 
.............................................................................................. ................................................................. 

(наименование на физическото или юридическото лице) 
 
със седалище и адрес на управление: гр.(с.)..................................................................................... 
бул./ул................................................................................,тел............................................................, 
факс:..................................e-mail........................................моб. тел. .................................................    
Регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписвания; 
ЕИК по Булстат: ..........................  

(попълва се за юридически лица) 
 
Предлаганата от мен цена за МПС „Волво ХЦ60”/СТ5673АТ/ е: ............................ 
/словом..................................................................................................................................................
............................................................................................................................................../ без ДДС. 
(Декларирам, че при установена разлика между цената, изписана с цифри и тази, изписана с 
думи, за валидна ще се счита изписаната с думи цена.) 
 
 
Приемам следните условия на плащане: 
Плащането да се извърши до три работни дни след сключване на договора. 
Плащането се извършва по банков път по сметка на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, IBAN: BG 
22 TTBB 9400 1526 6809 53, BIC: TTBB BG22, ЕКПРЕСБАНК АД. Срокът се счита за спазен 
от датата на постъпване на парите по сметката на Продавача, след което се осъществява 
предаване на автомобила.  
Разходите по прехвърляне на собствеността са за сметка на купувача. 
 
 
Настоящето ценово предложение е в сила 60 календарни дни  от датата на отварянето му. 
                                      
   

Дата: ..........................  Подпис:................................................... 

Град: .........................  Име: ........................................................ 
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Проект  

 
ДОГОВОР №.............. 

 
 
 
Днес, ……………….. в "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД, се сключи настоящият договор 

между: 
 
„ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД, със седалище и адрес на управление: област Стара 

Загора, община Раднево, с. Ковачево, п. код 6265, тел.: 042/662214, факс: 042/662000, 
Електронна поща: tec2@tpp2.com, Интернет страница: www.tpp2.com; регистрирано в 
търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенцията по вписванията; ЕИК 123531939; 
Разплащателна сметка: IBAN: BG22TTBB94001526680953, BIC: TTBBBG22, Експресбанк 
АД, представлявано от инж. Живко Димитров Динчев – Изпълнителен директор, 
наричано за краткост ПРОДАВАЧ 
 

и 
......................................................................................................................................…………

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….........................................., наричан по-долу 
КУПУВАЧ .  

 
Настоящия договор за покупко-продажба на АВТОМОБИЛ ........................................ , с 

рег. № ..................., рама №. .................., се сключва 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 принадлежности, числящи се към него, за 
сумата от ................../........................................................................................................../ без ДДС; 
2. КУПУВАЧЪТ заяви, че купува описаното по-горе МПС при посочените условия и за 
посочената цена, изплатена изцяло на ПРОДАВАЧА в тридневен срок от датата на 
сключване на договора, по банкова сметка: IBAN: BG22TTBB94001526680953, BIC: 
TTBBBG22, Експресбанк АД. 
3. Всички разноски по прехвърлянето на автомобила са за сметка на КУПУВАЧА  
4. При сключването на договора бяха представени следните документи: 
             - свидетелство за регистрация на МПС № ..............; 
             - полица по застраховка "Гражданска отговорност".  

 
 
 
 
 
 
ПРОДАВАЧ:     КУПУВАЧ:                                                          

Изп. директор: 

инж. Ж. Динчев                                               
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 (ОБРАЗЕЦ 3) 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НАПРАВЕН ОГЛЕД НА МЯСТО 

Долуподписан/ият/та,......................................................................................................... 
живущ в гр./с./ ............................................... ул./№............................................................................... 
притежаващ ЛК №......................................... изд. от ..................................................................... 
дата 
....................... , ЕГН ........................................... управител или упълномощен представител на 
участника.................................................................................................................................................., 
ЕИК..................................................  с нотариално заверено пълномощно №....................................., 
във връзка с участието ми в „Търг с тайно за продажба на моторни превозни средства 
/МПС/, собственост на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД “ 

Декларирам, ЧЕ СЪМ ОГЛЕДАЛ /ЧЕ СЕ ОТКАЗВАМ ОТ ОГЛЕД НА/ обекта на 
търга и съм запознат с всички условия, които биха повлияли върху цената на предложението. 

/ненужното се зачертава/ 

Дата......................... . Декларатор:.............................  
 
 
Място:.....................  подпис, печат за ЮЛ 

В случай че огледът е извършен от упълномощено лице, към настоящата декларация 
се прилага и копие от пълномощното. 
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(ОБРАЗЕЦ 4) 
 

                                                                                      
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ НА СУБЕКТА НА ДАННИТЕ 

 

 

Долуподписан/ият/та…………………………………………………..…………………..., 

в качеството ми на участник в търг за продажба на моторни превозни средства /МПС/, 

собственост на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, с ЕГН……….……….., с постоянен 

адрес:………………………………………………....………………………………………………

………………………………………………….................................................................................. 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ 

давам съгласие на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД да обработва моите лични данни (три 

имена, ЕГН, постоянен адрес), за целите на участието ми в търга за продажба на моторни 

превозни средства /МПС/. 

Съзнавам, че мога да оттегля моето съгласие по всяко време, като подам писмено 

искане за това в деловодството на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД. 

Съзнавам, че оттеглянето на съгласието ми по-късно няма да засегне 

законосъобразността на обработването, основано на дадено сега съгласие. 

Съзнавам, че в качеството ми на субект на данни и във връзка с даденото от мен 

съгласие имам правата по Общия регламент за защита на личните данни, Закона за защита на 

личните данни и действащото законодателство. 

 

 

Дата: 

Подпис на субекта на данните: 
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  (ОБРАЗЕЦ 5) 
 

„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД, с. Ковачево, обл. Стара Загора 
 
 
 

 
ИСКАНЕ 

 
за оттегляне на заявление за участие и ценово предложение с вх. №.............................../ 

..................................... г. 
 
 
 

На основание Раздел ІІ, т. 1 от Инструкция към участниците в търга желая да оттегля  

заявление за участие и ценово предложение в  търг с тайно наддаване с предмет 

„.............................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................“ 

 

 на участника ............................................................................................  

 
 
 
 
Представляващ/ Пълномощник: ..................................                                                      

/име, фамилия, подпис/ 
 
 
 
 
Приел искането: ………………………….. 

/име, фамилия, подпис/ 
 
Дата: 
   
Час: 
 
 
 
 
Забележка: Искането се подписва от участника или упълномощено от него лице. В случай, 
че пълномощник оттегля заявлението си за участие и ценовото предложение, той 
представя документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно от участника, 
което се представя в оригинал или нотариално заверено копие , в което изрично е посочено, 
че същият има право да оттегли заявлението за участие и ценовото предложение за 
конкретния търг. 
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ИНСТРУКЦИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ТЪРГА 

 
Настоящата инструкция представлява указания за подготовката на заявленията за участие и 
ценовите предложения на участниците. Непредставянето в тях на информация, посочена в 
настоящата инструкция, ще бъде основание за отстраняване на участника от участие в търга 
1. ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА - Участниците в търга подават в посочения в 
Решението срок предложенията си, лично или по пощата, всеки работен ден от 7.30 часа до 
16.00 часа на адрес „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, п. код 6265,  с. Ковачево, обл. Стара Загора, 
Регистратура „Обществени поръчки“. ПРЕДЛОЖЕНИЯТА следва да са в запечатан, 
непрозрачен плик и се завеждат в Регистратура „Обществени поръчки“ в „ТЕЦ Марица изток 
2” ЕАД, като върху плика се отбелязват поредния номер, датата и часа на получаването. 
Върху плика с предложението да бъде написано: името на участника или името на 
упълномощеното лице, адрес и телефон за връзка, цялото наименование на обекта на търга, 
като  „Търг с тайно за продажба на моторни превозни средства /МПС/, собственост на „ТЕЦ 
Марица изток 2” ЕАД” , както и думите “Моля не отваряйте преди /часа и датата на 
провеждане на търга, посочени в обявата/” 
Ако предложенията не са подадени  съгласно указания по-горе начин няма да бъдат приет. 
Пликът с предложението съдържа: 
а/ Заявление за участие в търг за продажба на моторни превозни средства /МПС/, 
собственост на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, попълнено по Образец 1 от 
документацията.  
б/ документ за регистрация на участника(копие) - Удостоверение за актуално състояние 
или копие на извлечение от Търговския регистър (в случай че участникът е юридическо 
лице)  
в/ документ за самоличност (копие)(в случай че участникът е физическо лице)  
г/ документ за внесен депозит.   
д/ нотариално заверено пълномощно, когато участникът се представлява от трето лице 
(представя се оригинал или нотариално заверено копие) 
е/ декларация за направен оглед на място съгласно Образец 3, включена в 
документацията за търга или за отказ от такъв. 
ж) декларация / съгласие за предоставяне на лични данни съгласно Образец 4 
з/ Плик с надпис “ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”, който включва Ценово предложение, 
изготвено съгласно приложения Образец 2, включен в документацията за търга. 
Ценово предложение се подава в отделен запечатан непрозрачен плик. 
Участниците нямат право да предлагат или нанасят корекции, допълнения или изменения в 
образеца. Предложения в този смисъл няма да се взимат предвид от Комисията.   

 
2. ОТТЕГЛЯНЕ НАПРЕДЛОЖЕНИЯТА 
1. До изтичане на срока за подаване на предложенията всеки участник в търга може да 
промени, допълни или да оттегли предложението за участие и ценовото си предложение.  
2. В случай на оттегляне от участие в търга, участникът следва да изготви искането си за 
оттегляне съгласно Образец 5 от настоящата документация. Искането се подписва от 
участника или упълномощено от него лице. В случай, че пълномощник оттегля 
предложението си за участие и ценовото предложение, той представя документ за 
самоличност и нотариално заверено пълномощно от участника, което се представя в 
оригинал или нотариално заверено копие, в което изрично е посочено, че същият има право 
да оттегли същото и ценовото предложение за конкретния търг. 
4. Предложение, представено след изтичане на крайния срок или в незапечатан или скъсан 
плик, не се приема за участие от Организатора и се връща незабавно на участника. Тези 
обстоятелства се отбелязват в регистъра. 
5. Всеки участник в търга има право да предостави само едно ценово предложение за 
съответния обект, за който участва.  
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6. Валидността на ценовите предложения е 60 дни от датата на крайния срок за получаването 
им. 
7. Организаторът може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност 
на предложенията си до момента на сключване на договор. 
3. ПОДГОТОВКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА. 
1.  Всички документи, отнасящи се до търга, трябва да бъдат съставени на български език.  
2. Всички документи и данните в предложенията се подписват само от лица с 
представителни функции: посочени в удостоверението за актуално състояние и/или 
упълномощени за това лица. Във втория случай се изисква да се представи нотариално 
заверено пълномощно за изпълнението на такива действия по начина, описан в Раздел І 
3. Посочената от участника цена да бъде в лв. без ДДС, съгласно чл. 45, ал.3 от ЗДДС. 
4. ДЕПОЗИТ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА 
1. Депозитът за участие в търга се представя под формата на парична сума в  размер на 10% 
от началната тръжна цена за търга.   
2. Плащането се извършва по банкова сметка на  „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД IBAN: BG 22 
TTBB 9400 1526 6809 53, BIC: TTBB BG22, ЕКПРЕСБАНК АД. 
3. Всяко Предложение, което не съдържа документ за внесен депозит за участие в търга, ще 
бъде отстранен от Комисията. 
4. Депозитът на класирания на І място участник се освобождава след сключване на договора.  
5.Организаторът на търга има право да задържи депозита, когато участник в търга: 
а/ оттегли предложението си след изтичане срока за подаване на ценови предложенията. 
б/ оспори решението на Организатора - до решаване на спора; 
в/ е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор в указания 
от Организатора на търга срок. 
6. Депозитите на всички останали участници се освобождават до 10 дни след провеждането 
на търга. 
5. ОТВАРЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА  
1. Комисията започва работа след получаване от Организатора на търга на списъка с 
участниците и получените предложения. 
2. Комисията за провеждане на търга, назначена от Организатора, отваря предложенията на 
датата, часа и мястото, посочени в обявата. При промяна на датата и часа на отваряне на 
предложенията, участниците се уведомяват писмено. 
3. При провеждането на търга могат да присъстват участниците, подали предложения или 
упълномощени от тях представители. Лицата, които по закон представляват участника, следва 
да представят документ за самоличност, а упълномощените от тях лица нотариално заверено 
пълномощно - оригинал. 
4.  След проверка на присъствието на членовете на комисията и останалите предпоставки за 
провеждане на търга, председателят на комисията обявява откриването на търга и неговия 
предмет. 
5. Комисията отваря предложенията по реда на тяхното постъпване и проверява 
съответствието им  с предварително обявените условия от Организатора на търга. 
Председателят на комисията обявява редовността на предложенията за участие.  
6. Комисията отстранява участник, който е подал предложение, в което липсва някой от 
изискуемите документи или който не е представил документ  в изискуемата форма. 
9. След обявяване редовността на предложенията комисията пристъпва към отваряне на 
пликовете с надпис “ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” на допуснатите участници. Ценовите 
предложения се подписват от всички  членове на комисията и се отварят по реда на тяхното 
постъпване. 
10. В случай че участник е отстранен от по – нататъшно участие, Ценовото му предложение 
не се отваря.   
6. КЛАСИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА 
1. Ценовите предложения се класират в низходящ ред, като Комисията предлага на 
Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД да сключи договор с участника, 
предложил най-висока цена. 
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2. За спечелил търга, се обявява участникът, предложил най-висока цена. 
3. При съвпадение на предложената най-висока цена от двама или повече участници, 
комисията преминава към провеждането на търг с явно наддаване, като в този случай се 
изготвя наддавателен лист. 
4. В случай че някой от участниците, предложили най –висока еднаква цена,  не се е явил на 
публичното заседание, явното наддаване се провежда между присъстващите участници. 
5. Стъпката за наддаване е 5% от посочената от участниците най – висока еднаква тръжна 
цена. Стъпката и направените предложения се отразяват в наддавателния лист. При 
прилагане на условията за провеждане на продажба чрез търг с явно наддаване, за купувач се 
обявява лицето, което е предложило най-висока цена. В наддавателният лист се отразяват 
стъпката за наддаване, направените предложения от участниците, както и определеният от 
организатора на търга купувач. Наддавателният лист се подписва и от лицето, определено за 
купувач. 
6. Резултатите от провеждането на търга се отразяват в протокол, който се подписва от 
членовете на комисията и се предава на Възложителя за одобрение. 
10. Въз основа на утвърдения протокол на комисията се издава Решение, с което се 
определят спечелилия търга, достигнатата цена и условията на плащането. Всички участници 
в търга се уведомяват писмено, по пощата с обратна разписка, на посочения от участника 
адрес. С уведомително писмо от Организатора на търга се кани спечелилия търга участник 
да подпише договор, като се посочва срока за сключването му. 
7. ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТЪРГА 
1. При възникване на обстоятелства, които правят невъзможно откриването на търга или 
неговото приключване, комисията съставя протокол, въз основа на който продавачът 
определя провеждането на нов търг. 
2. В случай че по време на търга възникнат следните обстоятелства: 
- няма подадено нито едно предложение; 
- всички подадени предложения не са представени съгласно изискванията на тръжната 
документация; 
То тогава търгът се провежда отново, в едномесечен срок, като се публикува нова обява, 
съгласно установения ред. 
8. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 
8.1. ОРГАНИЗАТОРЪТ на търга сключва договор с участника, класиран на първо място в 10 
дневен срок, след получаване на разрешение за сключване на договор от едноличения 
собственик на капитала. 
8.2. Договорът включва всички споразумения между Организатора и спечелилия участник в 
търга. 
8.3. При отказ на участника, класиран на първо място да сключи договор, Организаторът на 
търга може да предложи договор на следващия класиран участник. 
8.4. Отказът на участника, определен за КУПУВАЧ да подпише договор в определеният срок 
ще доведе до загуба на депозита за участие. 
 
Всички въпроси по процедурата, незасегнати в настоящата ИНСТРУКЦИЯ, ще бъдат 
решавани в съответствие със законодателството. 


