
 
 

Списък на документите, необходими за сключване на Договора – поръчка за 

продажба на имущество на аукцион (търговска сесия) 

 

1 По отношение на обекти недвижимо имущество 

1.1. Сгради, съоръжения, помещения, обекти в процес на изграждане 

(включително и обекти от жилищния фонд): 

- свидетелство за държавна регистрация на собствеността на имота - нотариален 

акт; 

- документ, установяващ правото на собственост върху недвижимото имущество 

– Договор за покупко- продажба или т.н.; 

- кадастрален паспорт на обекта (планове на недвижимите имущества, които 

съдържат описания на сгради, съоръжения, помещения, активи в процес на 

изграждане и се издават в съответствие със законодателството на България 

http://www.cadastre.bg или от съответните кадастрални служби в  Европа); 

- извлечение от Единния Държавен Регистър на Права собственост върху 

недвижимо имущество и сделки с тях от съответния регистър на ЕС, или на 

Българската Агенция по вписванията "Регистриране на собственост" 

http://www.registryagency.bg, (наричан по-нататък - АВРС), съдържаща актуални 

сведения за недвижимите обекти; 

- информация относно защитения статус на обекта (справка, Министерство на 

културата на Република България и съответният държавен орган за контрол, 

използване и опазването на паметниците на историята и културата, защитен 

обект, паспорт на  обекта като културно наследство, и т.н.); 

- в случай на обременяване на недвижимия обект с правата на собственост на 

трети лица, документите, явяващи се основание за възникналата допълнителна 

тежест (договори за аренда, ипотеки и т.н.); 

1.2. Земеделски имоти: 

- свидетелство за държавна регистрация на собствеността на земеделския имот - 

нотариален акт; 

- документ, установяващ правото на собственост върху земеделския имот – 

Договор за покупко- продажба или т.н.; 

- кадастрален паспорт на земеделския имот (кадастрален план на имота); 

- кадастрално извлечение за земеделския имот; 

 



 

- извлечение от Единния Държавен Регистър на Права собственост върху 

недвижимо имущество и сделки с тях от съответния регистър на ЕС, или на 

Българската Агенция по вписванията "Регистриране на собственост" 

http://www.registryagency.bg, (наричан по-нататък - АВРС), съдържаща актуални 

сведения за земеделския имот; 

- в случай на обременяване на земеделския имот с правата на собственост на 

трети лица, документите, явяващи се основание за възникналата допълнителна 

тежест (договор за аренда, ипотеки, дялово участие и т.н.); 

2. По отношение на акции от уставния капитал на Дружество с Ограничена 

Отговорност (по-нататък - Дружество): 

- уставни документи на Дружеството с всички зарегистрирани изменения; 

- документи, които потвърждават принадлежността на акциите или на част от 

акциите в уставния капитал (договор за създаване на Дружеството, договор за 

покупко-продажба на акции, удостоверение за наследници, и т.н. ..); 

- решение за създаване на Дружеството; 

- удостоверение за регистрация; 

удостоверение от Единния Държавен Регистър на Юридическите Лица (по-

нататък - ЕДРЮЛ), или на Агенцията за България- Единен Държавен Регистър 

на Стопанските Субекти БУЛСТАТ за юридическото лице или удостоверение за 

държавна регистрация на Дружеството в ЕДРЮЛ / Регистър на България и т.н.. 

- удостоверение за данъчна регистрация; 

- документ, потвърждаващ пълномощията на изпълнителния орган на 

Дружеството 

- извлечение от Единен Държавен Регистър на Стопанските Субекти БУЛСТАТ, 

съдържащо актуална информация за Дружеството; 

- счетоводни документи (баланс за последния отчетен период, на годишния 

баланс, формуляр 2, когато е налице, одиторския доклад и др.); 

- информация за правата на юридическия субект относно принадлежащия му 

недвижим имот, с прилагане на съответните документи; 

- документи, доказващи, че отчуждаването на дял или част от дялове в уставния 

капитал на Дружеството се извършва в съответствие с изискванията на 

Федералния закон в "За Дружества с Ограничена Отговорност" и Устава на 

Дружеството. 

3. По отношение на акциите на акционерните дружества (по-нататък – 

Акционерно Дружество) 

- уставни документи на дружеството с всички зарегистрирани изменения; 

- документи, удостоверяващи правата на акционер или на номиниран акционер за 

акциите (извлечение от регистъра на акционерите на дружеството, извлечение 

от депозитаря); 

- решение за създаване на Акционерното Дружество; 

- удостоверение за регистрация на Акционерното Дружество – за юридически 

лица; 



- удостоверение за регистрация в Единния Държавен Регистър на Стопанските 

Субекти БУЛСТАТ на юридическото лице или удостоверение за държавна 

регистрация на Акционерното Дружество в ЕДРЮЛ / Регистър на България; 

- удостоверение за данъчна регистрация; 

- документ, потвърждаващ пълномощията на изпълнителния орган на 

Акционерното Дружество; 

- извлечение от ЕДРЮЛ / Регистър на България, съдържащо актуална 

информация за Акционерното Дружество; 

- счетоводни документи (баланс за последния отчетен период, на годишния 

баланс, формуляр 2, когато е налице, одиторския доклад и др.); 

- информация за правата на юридическия субект относно принадлежащия му 

недвижим имот, с прилагане на съответните документи; 

4. По отношение на юридическото лице (Принципал-Възложител) 

- уставни документи на юридическото лице с всички зарегистрирани изменения; 

- решение за създаване на юридическото лице; 

- удостоверение за регистрация в Единния Държавен Регистър на Стопанските 

Субекти БУЛСТАТ за юридическото лице или удостоверение за държавна 

регистрация на юридическото лице в ЕДРЮЛ / Регистър на България; 

- удостоверение за данъчна регистрация; 

- документ, потвърждаващ пълномощията на изпълнителния орган на 

юридическото лице; 

- извлечение от ЕДРЮЛ / Регистър на България, съдържащо актуална 

информация за юридическото лице; 

5. По отношение на физическо лице (Принципал-Възложител) 

-   копие от личната карта (страницата със снимка, адресна регистрация, семейно 

положение); 

- в случаи, установени в Законодателствата на България и ЕС, нотариално 

съгласие на съпруг/съпруга за извършване на сделки; 

6. Документи за рекламно популяризиране на продажбата: 

     -  описание на обекта с показване на достойнствата и недостатъците (година на 

строеж, техническо състояние, разположение, наличие на пътища за достъп и т.н.), 

фото-, видеоматериали;  

     - справка за действащ договор за аренда (сгради, помещения) и действащи 

ставки за наем; 

     - сключени договори за предоставяне на комунални услуги; 

     - документи, доказващи финансовото уреждане на договорите за услуги, 

отдаване под аренда  на земя и др.  

 

Документите, посочени в Списъка се представят под формата на 

нотариално заверени копия. Предложеният списък на документите е 

задължителен, но не е изчерпателен. Ако е необходимо, Организаторът на 

търговете може да изиска предоставяне на допълнителна информация и 

документи, в зависимост от вида на реализуемият имот, методът на продажба, 

тежести и т.н. 



 

 Договорът-поръчка се сключва съгласно форма, предложена от 

Организатора на търгове и публикувана на този сайт в раздел "Документи". 

При сключване на Договор-поръчка, Принципал-Възложителят, в 

съответствие със Законодателството на ЕС, е задължен да предостави на 

Пълномощника пълномощно за извършване на правни действия в рамките на 

Договора – поръчка. 

 

 

 

 

 

 


