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УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ
УТВЪРДИЛ,
ДИРЕКТОР ТП:......../п/...............
/зал.на осн. чл. 59 от ЗЗЛД /

1

ОСНОВАНИЯ , ПРЕДМЕТ, НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА И МЯСТО НА
ПРОВЕЖДАНЕ

1.1.Търг с тайно наддаване на основание чл.1, ал.2 и чл. 5-17 от Наредба
№7/14.11.1997г за продажбата на движими вещи – частна държавна собственост
1.1.Предмет: Моторни превозни средства – употребявани, излишни,
обособени в следните позиции:
1.1.1. Позиция №1 – Лек автомобил УАЗ 31512 с рег. № Н 38-22 АТ, дата на
първа регистрация 26.02.1996 г., инвентарен номер на превозното средство
2551008, идентификационен номер на превозното средство 0046470, вид
гориво: бензин - употребяван , излишен;
и мотоциклет ИЖ Планета 5 с рег. № 0700 В, дата на първа регистрация
25.04.2006 г., инвентарен номер на превозното средство 2559006,
идентификационен номер на превозното средство 0000646, вид гориво:
бензин – употребяван, излишен;
Начална тръжна цена за Позиция № 1 : 852,00 без начислено ДДС;
1.1.2. Позиция № 2 – Лек автомобил УАЗ 31514 с рег. № Н 45-66 АК, дата на
първа регистрация 20.01.2005 г., инвентарен номер на превозното средство
2551005, идентификационен номер на превозното средство 00554732, вид
гориво: бензин – употребяван, излишен;
Начална тръжна цена за Позиция № 2 : 1100,00 без начислено ДДС;
1.2.Място на провеждане: гр. Смядово, ул. „Ришки проход” 2, ет. 1,
заседателна зала в административната сграда на стопанството.
Дата: 24.03.2020 г.
Час: 10,00 ч.
2. ДЕПОЗИТ ЗА УЧАСТИЕ
2.1.Размера на депозита за участие в търга е 10% от обявената начална тръжна
цена за посочената вещ, :
- Позиция №1 – 82,50 лв(осемдесет и два лева и 20 стотинки)
- Позиция № 2- 110,00 лв. (сто и десет лева)
2.2.Внасянето на депозита за участие се извършва по следната сметка на СИДП
ДП ТП ДГС Смядово, банкова сметка IBAN: BG47СЕСВ979010I4705700, BIC код:
CECBBGSF, при Банка „Централна кооперативна банка“ АД, клон Шумен, всеки

Стр. 1 от 5

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

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ
работен ден, за времето до последния работен ден предхождащ деня на провеждане на
търга, включително.
2.3.Депозитът на спечелилия търга за всяка конкретна позиция се задържа до
плащане на продажната цена. При отказ на участник обявен за спечелил, да плати
посочената от него цена, депозитът му се задържа и се предлага на класирания на второ
място да закупи вещите по съответните позиции по предложената от него цена, която
не може да бъде по-ниска от първоначалната посочена за всяка конкретна позиция в
тръжната документация.
2.4.Връщането на депозитите на не спечелилите търга участници се извършва в
три дневен срок след подписване на тръжния протокол за всяка позиция поотделно.
3. ОГЛЕД НА ВЕЩТИТЕ
3.1.Огледа на вещта може да се извършва всеки работен ден от 10,00 – 12.00 и
13.00 - 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” , на следния адрес:
3.1.1. Тръжни вещи по Позиция №1 – Лек автомобил УАЗ 31512 с рег. № Н
38-22 АТ и мотоциклет ИЖ Планета 5 с рег. № 0700 В - адрес за оглед: обл.
Шумен, общ. Смядово, ПК 9820, гр. Смядово, обект „Цонкова барака“, намиращ
се на 7 км от град Смядово, като транспортните разходи са за сметка на
кандидата.
3.1.2. Тръжна вещ по Позиция №2 – Лек автомобил УАЗ 31514 с рег. № Н 4566 АК - адрес за оглед: обл. Шумен, общ. Смядово, ПК 9820, гр. Смядово,
обект „Цонкова барака“, намиращ се на 7 км от град Смядово, като
транспортните разходи са за сметка на кандидата.
4. УЧАСТНИЦИ В ТЪРГА
4.1.До участие в търга се допускат физически и юридически лица внесли депозит
за участие и депозирали ценово предложение в срока посочен в настоящата
документация.
4.2.Тръжната документация за участие в търга е достъпна за разглеждане и на
интернет страницата на Възложителя: https://dgssmiadovo.sidp.bg/t1-taen-n7/;
5. РЕГИСТРАЦИЯ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
5.1. До 16,00 часа на последния работен ден предхождащ деня на провеждане на
търга включително, кандидатите за участие в търга представят в деловодството на ТП
„ДГС Смядово”, гр. Смядово ул. "Ришки проход" №2“, ет.2 следните документи:
5.1.1. Заявление за участие в търга – по образец.
5.1.2. Копие на лична карта - в случаите когато кандидатът е физическо лице ,
или
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5.1.3. Копие от ЕИК когато търговецът е регистриран по реда на ЗТР, или копие
на Удостоверение за актуално състояние и БУЛСТАТ, когато за участникът е ЮЛ
регистрирано не по ТЗ - в случаите че се участвува от името на юридическо лице,
(удостоверението за актуално състояние следва да носи дата на издаване не по-ранна от
три месеца, считано от датата на провеждане на търга).
5.1.4. Копие от документ за внесен депозит.
ЗАБЕЛЕЖКА: КОГАТО ДАДЕН КАНДИДАТ УЧАСТВА В ТЪРГА ЗА
ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ПОЗИЦИЯ, СЪЩИЯТ ПРЕДСТАВЯ ДОКУМЕНТИ ЗА
ВНЕСЕН ДЕПОЗИТ ПООТДЕЛНО ЗА ВСЯКА ЕДНА ПОЗИЦИЯ С ЯСНО
ИЗПИСАНА ПОЗИЦИЯТА ЗА КОЯТО СЕ ОТНАСЯ ДЕПОЗИТА.
5.1.5. Ценова оферта – Задължително попълнена по образеца към документацията
и депозирана в непрозрачен запечатан плик с ненарушена цялост.
5.1.6. Нотариално заверено пълномощно при участие чрез представител представя се на комисията в деня на търга.
5.1.7. Документ за самоличност - представя на комисията в деня на търга.
6. ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА
6.1. Документите от т.5.1.1 до т. 5.1.4 от настоящите условия, се поставят в
отделен непрозрачен плик върху който се описва име, адрес на кандидата, както и
позициите за които участва
Забележка: Когато кандидата участва за повече от една позиция, същият
представя документите от т. 5.1.1 – 5.1.3 в един екземпляр, а документите по т.
5.1.4 за всяка една позиция поотделно..
6.2. Към Плика с документите по т.5.1.1-5.1.4 в отделен непрозрачен запечатан
плик кандидата представя попълнена ценовата оферта (документа по т.5.1.5. Ценовата
оферта се представя по образеца, като върху плика в който се поставя се описва:
„Ценова оферта за - За позиция № 1: ………………..и името на кандидата.
Забележка: Когато кандидата участва за повече от една позиция, същият
представя отделни пликове с ценови оферти за всяка позиция поотделно.
Оформената по гореописания начин оферта се депозира от съответния кандидат
или негов пълномощник в деловодството на ТП „ДГС Смядово”, гр. Смядово, ул.
"Ришки проход " № 2, ет. 2 на Председателят или упълномощен от него член на
тръжната комисия, при спазване на посочените срокове за прием на оферти.
6.3. Председателят или упълномощения от него член на тръжната комисия
проверява дали от страна на кандидатите депозирали заявление за участие са спазени
всички условия, представени ли са всички изискуеми документи и дава пореден тръжен
номер на кандидата.
6.4. След получаване на тръжния номер, представител на комисията изписва
върху представения от кандидата плик с ценовата оферта, получения тръжен № от
същия и така оформения пликът се депозира от кандидата в присъствието на
представител на комисията в запечатаната урна.
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6.5. В деня определен за провеждане на процедурата комисията отварят
последователно депозираните ценови предложения по реда на получените тръжни
номера и подрежда същите в тръжен лист, при спазване на разпоредбите на чл.10, ал.1
Наредба №7 за продажбата на движими вещи - частна държавна собственост.
6.6. За спечелил търга за съответната вещ се обявява кандидатът предложил найвисока цена. Когато двама и/или повече кандидати са предложили еднаква най-висока
цена, тръжната комисия определя крайния купувач чрез жребий.
6.7. Когато има депозирана само една ценова оферта, комисията отваря същата и
обявява съответния кандидат за спечелил търга ако предложената в офертата му цена и
равна или по-висока от начално обявената. В случай, че предложената от кандидата
цена е по-ниска от началната обявената, офертата на същия не се класира и се обявява
втора по ред тръжна сесия по реда на чл.15 от Наредба №7 за продажбата на движими
вещи - частна държавна собственост.
6.8. За проведения търг комисията съставя тръжен протокол в три
екземпляра - един за спечелилия търга, един за комисията и един за касата на
продавача.
6.9. Резултатите от проведения търг се обявяват на мястото за обяви.
6.10. Когато няма депозирани заявление за участие, търгът за същата не се
провежда, като се обявява втори по ред търг по реда на чл.15 от Наредба №7 за
продажбата на движими вещи - частна държавна собственост Комисията отбелязва това
в протокола.
7. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ПРОДАЖНАТА ЦЕНА
7.1. Участникът обявен за спечелил търга за конкретната вещ, заплаща
посочената от него цена, намалена с размера на депозита, и добавен размер на
дължимото ДДС в срок до три работни дни от датата на обявяване на резултатите.
Плащането се извършва в касата на ТП „ДГС Смядово”, гр. Смядово ул. "Ришки
проход " № 2, ет. 2 или по следната сметка на ТП „ДГС Смядово”: IBAN:
BG47СЕСВ979010I4705700, BIC код: CECBBGSF, при Банка „Централна
кооперативна банка“ АД, клон Шумен .
7.2. Ако плащането не се извърши в срока по т.9.1, или при отказ на спечелилия
търга да заплати предложената от него цена, внесения от него депозит се задържа и се
предлага на класирания на второ място да закупи вещите по предложената от него
цена, която не може да бъде по-ниска от начално обявената.
7.3. В случай, че той също откаже, за него също се прилагат разпоредбите на т.
7.2., а за веща се обявява повторен търг при същите условия.
8. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
8.1.В рамките на три работни дни считано от датата на влизане в сила на
заповедта, с която участникът е определен за купувач, с оглед характера на продавани
вещи , продавачът и купувачът сключват договор за покупко продажба с нотариална
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заверка на подписите. Разходите по прехвърляне на вещта предмет на търга са за
сметка на купувача. Вещта предмет на търга се предава на купувача след плащане на
цената, подписване на договор и изповядване на сделката по прехвърляне на вещта
предмет на търга пред нотариус . За извършеното предаване подписва предавателноприемателен протокол.
8.2. Закупената вещ следва да се вдигне до седем работни дни от датата на
плащане по реда на чл. 13, ал.2 от Наредба 7/14.11.1997 год. След този срок купувачът
дължи магазинаж в размер на 0.02% на ден за срок от един 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.
8.3. На основание чл. 11 ал. 3 от Наредба 7/14.11.1997 год. в седем дневен срок от
датата на обявяване на резултатите участниците в търга могат да подадат жалба по реда
на Административно процесуалния кодекс за неспазване на условията и реда на
неговото провеждане.
ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА Е РАЗРАБОТЕНА В
СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА НАРЕДБА №7/14.11.1997г. ЗА
ПРОДАЖБАТА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ-ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.
НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НЯКОЕ ОТ УСЛОВИЯТА ОТ СТРАНА НА ДАДЕН
УЧАСТНИК,
Е
ОСНОВАНИЕ
ЗА
НЕДОПУСКАНЕТО
ИЛИ
ОТСТРАНЯВАНЕТО МУ ОТ ТЪРГА.
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