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 84
гр. Смядово, 24.03.2020 г.
На основание чл.174, ал. 2 от Закона за горите, във връзка Писмо с рег. индекс
1004/18.02.2020 година на „СИДП” ДП гр. Шумен, , във връзка с Решение №4 от Протокол №
242/17.02.2020 г. на Управителния съвет на „ СИДП” ДП гр. Шумен, във връзка с проведен
първи по ред търг с тайно наддаване по реда на Наредба № 7/14.11.1997 г. за употребявани
движими вещи по Позиция № 1: МПС - Автомобил „УАЗ 31512” с рег. № Н 3822 АТ, номер
на двигателя: 41780051200785, номер на рамата: ХТТ315120S0046470 година на първа
регистрация 26/02/1996 г. и Мотоциклет “ИЖ ПЛАНЕТА“, модел „5“, основен цвят „тъмно
син/светло сив“, номер на двигателя: 5010440011864, номер на рамата:
ХТКМ7107240000646, година на първа регистрация: 25.04.2006 г и Протокол на комисията за
Пръжна позиция № 1, назначена със Заповед № 73 от 10.03.2020 год. на Директора на ТП „ДГС
Смядово”
ОБЯВЯВАМ
1. Следното класиране:
На първо място класирам и определям за купувач по Позиция № 1:
заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД, притежаващ заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД,
издадена на 25.11.2011 год. от МВР Шумен, валидна до: 25.11.2021 г. с постоянен адрес на
местоживеене: гр. Велики Преслав, ул. “заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД” № 34, общ.
Велики Преслав, обл. Шумен, с потвърдена цена: 872,00лв./осемстотин седемдесет и два лева/
без вкл. ДДС и 1046,40лв /хиляда и четиридесет и шест лева и 40 стотинки/ с вкл. ДДС.
2. Определеният за купувач участник следва да заплати предложената цена в три дневен
срок след изтичане срока за обжалване и да се сключи договор за покупко-продажба.
3. Настоящата заповед да се сведе до знанието на участниците в търга и на
заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
4. Същата подлежи на обжалване, съгласно разпоредбата на чл. 11, ал. 3 от Наредба №
7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна собственост.
5. Извлечение от настоящата заповед да бъде обявено на видно място в сградата на ТП
„ДГС Смядово”.и на интернет страницата на стопанството: dgs.smiadovo.dpshumen.bg
Контрола по изпълнението на същата възлагам на инж. заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД–
заместник директор на ТП „ДГС Смядово” и на заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД– ръководител
счетоводен отдел при ТП „ДГС Смядово”.
ДИРЕКТОР ТП ДГС:………/п/…………..
/инж. заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД/

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 85
гр. Смядово, 24.03.2020 г.
На основание чл.174, ал. 2 от Закона за горите, във връзка Писмо с рег. индекс
1004/18.02.2020 година на „СИДП” ДП гр. Шумен, , във връзка с Решение №4 от Протокол №
242/17.02.2020 г. на Управителния съвет на „ СИДП” ДП гр. Шумен, във връзка с проведен
първи по ред търг с тайно наддаване по реда на Наредба № 7/14.11.1997 г. за употребявана
движима вещ по Позиция № 2: МПС - Автомобил „УАЗ 31514” с рег. № Н 4566 АТ, номер
на двигателя: 40210L30053177, номер на рамата: ХТТ31514230554732, година на първа
регистрация 20/01/2005 г. и Протокол на комисията за Пръжна позиция № 2, назначена със
Заповед № 73 от 10.03.2020 год. на Директора на ТП „ДГС Смядово”
ОБЯВЯВАМ
1. Следното класиране:
На първо място класирам и определям за купувач по Позиция № 2:
„ЕКСПРЕС ЛЕС“ ЕООД, ЕИК 200555566, адрес на управление: гр. Долни чифлик,
ул. “Камчия” бл.2, вх.Б, ет.4, ап.49, общ. Долни чифлик, обл. Варна, представлявано от
заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД в качеството му на управител, с потвърдена цена:
1110,00лв./хиляда сто и десет лева/ без вкл. ДДС и 1332,00 /хиляда триста тридесет и два лева / с
вкл. ДДС.
2. Определеният за купувач участник следва да заплати предложената цена в три дневен
срок след изтичане срока за обжалване и да се сключи договор за покупко-продажба.
3. Настоящата заповед да се сведе до знанието на участниците в търга и на
заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
4. Същата подлежи на обжалване, съгласно разпоредбата на чл. 11, ал. 3 от Наредба №
7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна собственост.
5. Извлечение от настоящата заповед да бъде обявено на видно място в сградата на ТП
„ДГС Смядово”.и на интернет страницата на стопанството: dgs.smiadovo.dpshumen.bg
Контрола по изпълнението на същата възлагам на инж. заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД–
заместник директор на ТП „ДГС Смядово” и на заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД– ръководител
счетоводен отдел при ТП „ДГС Смядово”.
ДИРЕКТОР ТП ДГС:………/п/…………..
/инж. заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД/

