ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СМЯДОВО“
Адрес: гр.Смядово,ПК 9820, ул.”Ришки проход” №2,тел.05351/2280,email: dgs.smiadovo@dpshumen.bg; dgs_smiadovo@abv.bg

ЗАПОВЕД
№ РД 222
гр. Смядово, 07.11.2017г.
На основание чл.61, чл. 64, ал.1 от Закона за държавната собственост (ЗДС), чл. 69, ал. 1
от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), чл. 5, ал. 1, чл. 6 и
чл. 7 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна
собственост, Разрешение с рег. индекс 5768/30.11.2017 година, съгласно Решение №7 от
Протокол №159/26.05.2017 г. на Управителния съвет на „ СИДП” ДП гр. Шумен
ОТКРИВАМ
1. Търг с тайно наддаване /втор по ред тръжна сесия/ за продажба на следните
излишни движими вещи – частна държавна собственост за следните вещи - частна държавна
собственост, стопанисвани от ТП „ДГС Смядово” както следва:
Начална
тръжна
№ по
Вид
Брой
цена с
ред
начислено
ДДС
Климатик Беко, модел: ВК-131-АК 12000 BTUупотребяван, излишен - година на въвеждане в
1
240,00 лв.
1
експлоатация 2008 г., идентификационен номер 25150;
2. ВИД НА ТЪРГА
2.1.Публичен търг с тайно наддаване по реда на чл. 15 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за
продажба на движими вещи – частна държавна собственост.
3. ЧАС, ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА
3.1. 10.00 часа на 15.11.2017 год.
3.2. В административната сграда на ТП „ДГС Смядово“, гр. Смядово ул. "Ришки проход"
№ 2, ет. 1, заседателна зала.
4. ДЕПОЗИТИ
4.1. Размера на депозита за участие в търга е 10% от обявената начална тръжна цена за
съответната вещ.
4.2. Внасянето на конкретния депозит за участие се извършва по следната сметка на
„СИДП“ ДП ТП „ДГС Смядово“, банкова.сметка IBAN: BG58IABG74771000938500, BIC код:
IABGBGSF, при Банка ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД, клон Шумен, всеки работен
ден, за времето до последния работен ден предхождащ деня на провеждане на търга,
включително.
4.3. Депозитът на спечелилия търга за съответната вещ се задържа до плащане на
продажната цена. При отказ на участник обявен за спечелил съответната вещ, да плати
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посочената от него цена, депозитът му се задържа и се предлага на класирания на второ място
да закупи вещта по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от
първоначалната посочена в тръжната документация.
4.4. Връщането на депозитите на неспечелилите търга участници се извършва в три
дневен срок след подписване на тръжния протокол.
5. УСЛОВИЯ НА ТЪРГА И ПРОДАЖБАТА
5.1. Право на участие в продажбата имат физически и юридически лица, изпълнили
изискванията на Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажбата на движими вещи частна държавна
собственост, а именно: Внесли депозит за участие и Депозирали писмена оферта за участие
в търга с тайно наддаване в указания срок в деловодството на ТП „ДГС Смядово“, гр.
Смядово .
5.2. Документацията за участие в търга е достъпна на интернет страницата на
Възложителя: dgssmiadovo.sidp.bg.
5.3. Огледа на вещта може да се извършва всеки работен ден от 10,00 до 15,00 часа през
работни дни за времето до последния работен ден предхождащ деня на провеждане на търга
включително, в присъствието на представител на ТП „ДГС Смядово”, гр.Смядово, на следния
адрес:
5.3.1. За тръжна вещ № 1. Климатик Беко, модел ВК-131-АК 12000 BTU - употребяван адрес за оглед: гр. Смядово, ул. "Ришки проход" №2 .
5.4. Провеждането се извършват при условия и ред посочени в разпоредбите на чл.10-17
от Наредба № 7/14.10.1997 год. за условията и реда на продажба на движими вещи – частна
държавна собственост.
5.5. Когато за вещта от тръжната сесия, в срока определен за депозиране на офертите има
депозирана само оферта, комисията я разглежда и обявява кандидата за купувач в случай че
подадената от него оферта е с цена равна или по-висока от начално определената.
5.6. В случай, че предмета на настоящата заповед не се продаде и на втория по ред търг,
продажбата на същите да извърши на първия по време кандидат - купувач, заявил писмено
желание да закупи веща, като предложената от него цена не може да бъде по-ниска от 60 на сто
от началната тръжна цена обявена на първия по ред търг.
5.7. Резултатите от продажбата се изнасят на мястото за обяви в ТП „ДГС Смядово”, гр.
Смядово.
6. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
6.1. Предметът се предават на купувача след плащане на цената и подписване на
предавателно-приемателен протокол и договор. Собствеността върху вещта се прехвърля с
подписването на договора с нотариална заверка на подписите на същият. Разноските по
плащането на дължимите нотариални такси и други дължими плащания са за сметка на
купувача.
6.2. Закупената вещ следва да се вдигне до двадесет дни от подписване на предавателноприемателен протокол. След този срок купувачът дължи магазинаж в размер на 0.02 % на ден за
срок от дин месец. В случай че и след този срок, закупената вещ не се вдигне от купувача, ТП
„ДГС Смядово“, гр. Смядово има право да развали едностранно договора с купувача и да обяви
нов търг за същата.
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7. ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТЪРГА НАЗНАЧАВАМ КОМИСИЯ В
СЛЕДНИЯ СЪСТАВ:
Председател на комисията :
/заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД/ – експерт, обществени поръчки на ТП „ ДГС Смядово”
Секретар :
/заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД/ – заместник-главен счетоводител при ТП „ДГС
Смядово”;
Членове:
/заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД/ – обслужващ юрист на ТП „ ДГС Смядово”
Резервни членове:
/заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД/ – лесничей на ТП „ДГС Смядово”;
/заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД/ – Ръководител счетоводен отдел – главен счетоводител на
ТП „ДГС Смядово“
8. Извлечение от настоящата заповед, без членовете на комисията, да бъде обявено на
видно място в сградата на ТП „ ДГС Смядово”, гр. Смядово, ул. „Ришки проход” № 2 и на
Интернет страницата на стопанството: dgssmiadovo.sidp.bg, а съкратената форма на обява за
провеждане на търга да се публикува в един ежедневник.
9. С настоящата заповед утвърждавам документацията за участие и реда на провеждане
на търга.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на заинтересованите лица от ТП „ДГС
Смядово” и определените членове на комисията, за сведение и изпълнение.
Копие от същата да се изпрати на „СИДП“ ДП Шумен, за сведение.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на инж. /заличено на осн. чл. 2 от
ЗЗЛД/ – заместник директор на ТП „ДГС Смядово” – гр. Смядово.
ДИРЕКТОР ТП „ДГС Смядово”:…………/подписано и подпечатано/………….
/ инж. /заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД/ /
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