
ИНСТРУКЦИЯ за реда за приемане, публикуване и 

архивиране на обявленията на синдици за продажба на 

имущества от масата на несъстоятелността в специалния 

Бюлетин за продажби на МИ по реда на чл. 717а, ал. 2 от 

Търговския 

закон 

Раздел I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Чл. 1 С тази инструкция се уреждат правилата за приемане, публикуване и архивиране на 

обявленията на синдици за продажба на имущества от масата на несъстоятелността в 

специалния Бюлетин за продажби на МИ по реда на чл. 717а, ал. 2 от Търговския закон, както 

и реда за издаване справки с информация относно тези обявления. 

Раздел II. СПЕЦИАЛЕН БЮЛЕТИН ЗА ПРОДАЖБИ 
 

Чл. 2 Специалният Бюлетин за обявления на синдици за предстоящи продажби на имущества 

от масата на несъстоятелността /наречен Бюлетин за продажби/ е създаден и се 

поддържа в електронен вид. Достъпен е на официалната интернет страница на МИ в 

изпълнение на чл. 717а, ал. 2 на Търговския закон.  

Чл. 3 В Бюлетина за продажби се публикуват обявления на синдици, постъпили в 

министерството в писмен вид на хартиен носител, по факс или по електронна поща. 

 

Раздел III. ПРИЕМАНЕ, ПУБЛИКУВАНЕ И АРХИВИРАНЕ НА 

ОБЯВЛЕНИЯ 
 

Чл. 4 Дейността по публикуване на обявления в Бюлетина за продажби се осъществява от 

служители на отдел „Управление и преструктуриране на държавното участие" /„УПДУ"/, 

определени със заповед на министъра и се контролира от директора на дирекция 

„Индустриални отношения и управление на държавното участие" /„ИОУДУ"/.  

Чл. 5 Представените от синдиците обявления за продажба се завеждат с входящ номер в 

отдел "Деловодство и архив" при МИ, съгласно разпоредбите на действащия Правилник за 

организация на документооборота в министерството. 

Чл. 6 Минимално необходимото съдържание на представените в МИ обявления за продажба 

на имущество по реда на чл. чл. 717а и чл. 717ж от ТЗ е както следва: 

а) данни за длъжника; 

б) описание на имуществото, което ще се продава: 

• при продажба на активите като цяло или на обособени части, се дава кратко 

описание на актива; 

• при продажба на отделни активи се представя списък на всички активи; 

в) реда и начина на продажба на активите; 

г) да е посочено мястото (точен адрес) и деня на извършване на продажбата; 



д) да е посочен крайният срок за приемане на предложенията; 

е) оценката на имуществото, което ще се продава; 

ж) стъпка за наддаване при продажба по реда на чл. 717ж от ТЗ. 

Чл. 7 Синдиците следва да представят обявленията за публикуване в Бюлетина за продажби 

на МИ не по-късно от 14 дни преди датата, определена за извършване на продажбата. 

Спазването на този срок се удостоверява посредством заведения входящ номер от отдел 

"Деловодство и архив" на МИ или разпечатка с датата и часа на получаване в електронната 

поща. 

Чл. 8 В Бюлетина могат да се публикуват и обявления за продажба на имущество от масата на 

несъстоятелността по реда на чл. 718 от ТЗ, ако те отговарят на посочените в чл. 6 и чл. 7 

изисквания. 

Чл. 9 Обявления, които не отговарят на изискванията за минимално съдържание съгласно чл. 

717а, ал. 1 от ТЗ, не се публикуват в Бюлетина за продажби, като служителят, отговорен за 

поддържането му, уведомява синдика за констатираните несъответствия. В случай, че 

синдикът незабавно коригира неточностите, обявлението се публикува. 

Чл. 10 Обявления, постъпили след срока по чл. 717а, ал. 2, изречение второ от ТЗ, не се 

публикуват, освен ако след уведомяване от отговорника по бюлетина синдикът не промени 

датата на продажба така, че 14-дневния срок да бъде спазен. Синдикът следва да потвърди 

промяната писмено. 

Чл. 11 При невъзможност да бъдат незабавно отстранени констатираните неточности в 

постъпило обявление, дирекция "ИОУДУ" уведомява с изрично мотивирано писмо синдика и 

съда по несъстоятелността за отказа то да бъде публикувано в Бюлетина за продажби. 

Чл. 12 Постъпилите в МИ обявления за продажба, заедно с всички приложения към тях, се 

съхраняват в дирекция „ИОУДУ" на хартиен носител за срок от 2 календарни години, считано 

от датата към входящия регистрационен индекс на обявите в МИ. 

Чл. 13 След изтичането на срока посочен в чл. 12, обявленията за продажба, заедно с всички 

приложения, се предават в Учрежденския архив на МИ по ред и съгласно изискванията на 

Правилника за организация на документооборота в МИ. 

Чл. 14 Електронният архив на Бюлетина за продажби се поддържа съгласно програмните 

възможности на приложния софтуер. 

 

Раздел IV. ИЗДАВАНЕ НА СПРАВКИ И ИНФОРМАЦИЯ 
 

Чл. 15 Справки, относно представените за публикуване в Бюлетина за продажби обявления, 

се издават при отправено официално запитване чрез писмо, факс или е-mail, заведени със 

съответен входящ номер в отдел "Деловодство и архив" на МИ.  

Чл. 16 Справките се изготвят от служителите, отговорни за поддържането и актуализирането 

на Бюлетина и се подписват от директора на дирекция "ИОУДУ".  

Чл. 17 Съдържанието на изготвяните справки следва да включва: 

а) данни за длъжника; 



б) име на синдика, представил обявлението за публикуване; 

в) входящ индекс и дата, поставени от отдел "Деловодство и архив" при МИ; 

г) дата и място на насрочената продажба на активи; 

д) кратко описание на активите, предложени за продажба и началната им продажна 

цена; 

е) реда и начина на продажба. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

§ 1 Указанията и текущият контрол по приложението и изпълнението на настоящата 

Инструкция се възлага на директора на дирекция "ИОУДУ" и съответния ресорен 

заместник-министър. 

§ 2 Тази Инструкция се издава на основание чл. 5, ал. 5 и чл. 27, т. 14 от Устройствения 

правилник на МИ, приет с ПМС № 447 от 23.12.2014 г. и е утвърдена със Заповед № 

РД-16-130/25.02.2015 г. изм. И доп. РД-16-1096/12.12.2015 г. на Министъра на икономиката. 


