
О Б Я В Л Е Н И Е 

На основание на чл.5, чл.6, чл. 15  и сл. от раздел ІІ на Наредба № 7/14.11.1997 г. за 

условията и реда на продажба на движими вещи – частна държавна собственост и Заповед 

на ТП “ДГС  Смядово” - Смядово, ОБЯВЯВА тръжна сесия за продажба чрез търг с тайно 

наддаване на движими вещи частна държавна собственост-излишна: „Климатик Беко – 

модел ВК-131-АК-12000 BTU употребяван“ с начална цена 240,00 лв. с начислено ДДС 

1Депозита за участие в търга е 10% - или 24лв(двадесет и четири лева). Същият 

се внася по следната сметка на  ТП „ДГС Смядово”: IBAN: BG58IABG74771000938500, BIC 

код: IABGBGSF, при Банка ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД, клон Шумен, до 

последния работен ден предхождащ деня на провеждане на търга включително.  

2.Време за оглед 10.00 до 12.00 и 13.00 до 15.00 ч. в работни дни за времето  до 

последния работен ден предхождащ деня на провеждане на търга, включително. Огледът 

се извършва на следния адрес: обл. Шумен, общ. Смядово, ПК 9820, гр. Смядово, ул. 

„Ришки проход” № 2. 

3.Срок за подаване на офертите – до 16,00 часа на последния работен ден 

предхождащ деня на провеждане на търга включително. 

4. Дата на провеждане на търга –  15.11.2017 год. от 10,00 часа в 

административната сграда на ТП „ДГС Смядово”, гр. Смядово,  ул. "Ришки проход " № 2, 

ет. 1 – заседателна зала.  

5. Определения за купувач участник заплаща обявената цена по обявената банкова 

сметка на ТП „ДГС Смядово”, в рамките на три работни дни от обявяване на резултатите от 

търга. 

6. Справки и информация: ТП „ДГС Смядово”, гр. Смядово  ул. "Ришки проход " № 2 

ПК 9820, тел.(05351)22-80; e-mail: dgs.smiadovo@dpshumen.bg -  отг. служител  

Александрина Карева. 

 7. Други условия по процедурата- съгласно утвърдената тръжна документация, 

качена в сайта на стопанството. 
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