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                МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

                  СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 
      ТП ДГС ЦОНЕВО 

    Адрес: с. Цонево, ПК 9261, ул. Христо Трендафилов № 54, тел. 0517/27 232;                                                                            
e-mail: dgs.conevo@dpshumen.bg; http://dgsconevo.sidp.bg/ 

     

 

ЗАПОВЕД 
№ 167/14.04.2020г. 

 

На основание чл. 64 от Закона за държавната собственост вр. чл. 69 от ППЗДС във вр. чл. 5 ал. 1 и ал. 2 

и чл.6 от Наредба №7/14.11.1997г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост , вр. чл. 174, 

ал.2 от Закона за горите,  за продажба на налични негодни и ненужни за употреба движими ДМА. 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

1. Да се проведе търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи – частна държавна собственост 

на ТП ДГС Цонево при „СИДП” ДП Шумен. 

2. Предмет на тръжната сесия са движими вещи – частна държавна собственост на ТП ДГС Цонево 

при „СИДП” ДП Шумен, както следва: 

        2.1. Тръжен №1- Лек автомобил,  Марка “Мицубиши”, Модел “ L 300 2.0” , рег  № В 5210 КВ ; дизел, 

вид купе-мини бус,    с начална тръжна цена 1667,00  лева без ДДС 

   2.2. Тръжен №2- Лек автомобил,  Марка “Мицубиши”, Модел “ L 300 D” , рег  № В 4659 КВ ; дизел, 

вид купе-мини бус,    с начална тръжна цена 2000,00  лева без ДДС 

     2.3. Тръжен №3- Лек автомобил,  Марка “лада”, Модел «ВАЗ 2107” , рег  № В 7869 АТ ; бензин, 

вид купе-седан,  с начална тръжна цена 330,00  лева без ДДС; 

    2.4.Тръжни номера от 4 до 54 – прозорци със стъклопакети и черчевета с размери 70/130 см всеки 

тръжен номер с начална тръжна цена 25.00 лева без ДДС за брой; 

    2.5. Тръжни номера от 55 до 59 – прозорци със стъклопакети и черчевета с размери 78/130 см всеки 

тръжен номер с начална тръжна цена 30.00 лева без ДДС за брой; 

    2.6. Тръжни номера от 60 до 63 – врати със стъклопакети с размери 85/200 см всеки тръжен номер с 

начална тръжна цена 50.00 лева без ДДС за брой; 

    2.7. Тръжни номера от 64 до 87 – стъклопакети с размери 71/122 см всеки тръжен номер с начална 

тръжна цена 20.00 лева без ДДС за брой; 

    2.8. Тръжни номера от 88 до 101 – стъклопакети с размери 64/170 см всеки тръжен номер с начална 

тръжна цена 20.00 лева без ДДС за брой; 

    2.9. Тръжни номера от 102 до 103 – рамки с два отваряеми и един неотваряем прозорец с размери 

188/118 см всеки тръжен номер с начална тръжна цена 25.00 лева без ДДС за брой; 

    3. Вид на тръжната сесия- търг с тайно наддаване по реда на чл. 5 и сл. от Наредба №7/14.11.1997г. за 

продажба на движими вещи - частна държавна собственост 

4. Място, време и начин на оглед на вещта 

4.1. Административна сграда на ТП „ ДГС Цонево”-  с.Цонево, обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54. 

4.2. Огледът на вещите се извършва всеки работен ден от 9.00 часа до 16.00 часа, до последния работен 

ден предхождащ деня на провеждане на търга включително  в присъствието на представител на ТП „ДГС 

Цонево”       

5. Дата, час и място за провеждане на търга 

5.1. Дата на провеждане на търга – 05.05.2020 г. от 09.30ч. в адм. сграда на ТП „ ДГС Цонево”-  с.Цонево, 

обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54 . 

Резултатите се обявяват в деня на провеждане на тръжната процедура, на мястото за обяви в ТП „ДГС 

Цонево” и раздел  Процедури на ТП ДГС Цонево на  интернет адреса на СИДП ДП Шумен-www.sidp.bg. 

5.2. Повторен търг ще се проведе от 09.30 часа  на 19.05.2020 г. в административната сграда на ТП „ ДГС 

Цонево”-  с.Цонево, обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54  при същите условия. Основания за провеждане на 

повторен търг- липса на подадени оферти за тръжните вещи на първи по ред търг и/или останали 

непродадени тръжни вещи. 

5.3. Крайният срок за  оглед на вещите, за внасяне на депозита за участие и депозиране на офертите и 

документите в повторния търг е до 17.00 часа на на  последния работен ден предхождащ деня на провеждане 

на търга включително. 

http://dgsconevo.sidp.bg/
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5.4. В случай, че и след втория търг останат непродадени вещи се прилага разпоредбата на чл. 16 от 

Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост. 

6. Условия за провеждане на търга  

6.1. Тръжната документация може да бъде получена от деловодството на ТП „ДГС Цонево” – 

с.Цонево, ул.Хр.Трендафилов №54   всеки работен ден от  9.00 часа до 16.00ч. до  последния работен ден 

предхождащ деня на провеждане на търга включително. Същата е публично достъпна на интернет адрес 

: www.sidp.bg , раздел Процедури на ТП ДГС Цонево 

6.2. Внасянето на депозита за участие се извършва по сметка на ТП „ДГС Цонево”   :  IBAN: BG: 

BG53СЕСВ979010Е8482300, BIC: CECBBGSF, при Банка: ТБ „ЦКБ” АД. в срок до  последния 

работен ден предхождащ деня на провеждане на търга включително. Размерът на депозита е 10% от 

началната тръжна цена за съответния тръжен номер поотделно. 

6.3. До участие в търга се допускат физически и юридически лица. 

6.4. Заявления за участие в търга се подават до 17.00 часа  на  последния работен ден предхождащ деня 

на провеждане на търга включително. в деловодството на ТП ДГС Цонево  – с.Цонево, ул.Хр.Трендафилов 

№54. 

     6.5. Депозирането на офертите , запечатани в непрозрачен плик се извършва лично или чрез 

упълномощен представител в срока посочен от условията в деловодството на ТП ДГС Цонево,  

на административен адрес: с.Цонево, обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54..Върху плика се 

изписва името на кандидата и тръжния номер на веща/вещите , за които участва. 

    6.6.Със заявлението участникът представя и следните документи: 
6.6.1. копие на документ за внесен депозит 

ЗАБЕЛЕЖКА: КОГАТО ДАДЕН КАНДИДАТ УЧАСТВА В ТЪРГА ЗА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА 

ТРЪЖНА ВЕЩ, СЪЩИЯТ ПРЕДСТАВЯ ДОКУМЕНТИ ЗА ВНЕСЕН ДЕПОЗИТ ПООТДЕЛНО 

ЗА ВСЯКА ЕДНА ТРЪЖНА ВЕЩ С ЯСНО ИЗПИСАН НОМЕР НА ВЕЩА ЗА КОЯТО СЕ 

ОТНАСЯ ДЕПОЗИТА.  
6.6.2. посочване на ЕИК  за юридически лица  

6.6.3. копие на нотариално заверено пълномощно при участие чрез представител 

6.6.4. посочване на Булстат номер  по Закон за регистър Булстат (за лицата , за които е относимо) . 

6.6.5.копие на лична карта - в случаите когато кандидатът е физическо лице 

8.6.. ценово предложение, поставено в  отделен запечатан непрозрачен плик. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Ценовата оферта се представя по образеца, като върху плика в който се поставя 

се описва: „Ценова оферта за - За тръжна вещ № ……..и името на кандидата. Когато кандидата 

участва за повече от една тръжна вещ, същият представя отделни пликове с ценови оферти за всяка 

тръжна вещ поотделно.  

6.7. Отварянето, разглеждането и класирането на офертите се извършва по реда на тяхното 

завеждане в регистъра на ТП ДГС Цонево, на открито заседание от 09.30 часа на 05.05.2020г. от 

Комисия , назначена от Директора на ТП ДГС Цонево в административната сграда на адрес: 

с.Цонево, обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54. 
6.8. Присъствието на участниците или на техните представители при отварянето на офертите е 

задължително. 

6.9. Оферти ,  депозирани в пликове с нарушена цялост не се приемат за разглеждане и класиране. 

      6.10. За спечелил търга се обявява участникът предложил най-висока  цена за съответния тръжен номер. 

При положение, че са предложени еднакви цени се тегли жребий. На второ място се класира участникът, 

предложил втора след най-високата цена, която не може да бъде по-ниска от първоначално обявената. 

6.11. Участниците задължително посочват предлагана цена за всеки тръжен номер, за който участват. 

Участници неспазили посоченото изискване се отстраняват от участие в тръжната процедура и депозираната 

от тях оферта не подлежи на оценка и класиране.. 

6.12. 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. 

6.13. За проведения търг комисията съставя тръжен протокол в три екземпляра - един за 

спечелилия търга, един за комисията и един за касата на продавача 

     6.14. Резултатите от търга се обявяват на видно място в сградата на ТП ДГС Цонево и раздел 

Процедури на ТП ДГС Цонево на  интернет адреса на СИДП ДП Шумен-www.sidp.bg.  

     7. Начин на плащане  

    7.1. Участникът обявен за спечелил търга за даденият тръжен номер заплаща за същия, посочената 

http://www.sidp.bg/
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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 от търга. . Плащането се извършва по банков път по сметка на 

ТП „ ДГС Цонево” :  IBAN: BG: BG53СЕСВ979010Е8482300, BIC: CECBBGSF, при Банка: ТБ 

„ЦКБ” АД. 

    7.2.  При отказ на участник, обявен за спечелил да плати посочената от него цена в определения срок. 

депозитът му се задържа и се предлага на класираният на второ място да закупи веща на предложената от 

него цена, който в срок от три работни дни от датата на получаване на известието е длъжен да съобщи дали 

ще закупи вещите. 

   7.3. При отказ на класирания на второ място да закупи веща в определения срок, депозитът му не се 

връща и тръжната комисия отбелязва със забележка в тръжния протокол , че веща не е продадена. 

   7.4..Връщането на депозитите на не спечелилите търга участници се извършва в три дневен 

срок след подписване на тръжния протокол . 

 7.5. Закупените вещи се предават на купувача след плащането на предложената от него цена. 

Закупените вещи , следва да се вдигнат от купувача най- късно в седмодневен срок от датата на плащането. 

След този срок, Купувачът дължи магазинаж в размер на 5.00лв. на ден. за срок от един месец. В случай 

че и след този срок, закупената вещ не се вдигне от купувача, ТП „ДГС Цонево”, с.Цонево има 

право да развали едностранно договора с купувача и да обяви нов търг за същата. 

7.6.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 продаваните вещи с тръжни номера №1 , 

№2 и №3  , продавачът и купувачът сключват договор за покупко продажба с нотариална 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 се подписва предавателноприемателен протокол. 

7.7. 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. 
  7.8. Неизпълнението на кое да е от условията, обективирани в настоящата Заповед, от страна на 

участник е основание за недопускането му и отстраняване от участие в търга. 

  8. За провеждане на търга, назначавам Комисия в следния състав: 

Председател: инж. /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/- зам.директор при ТП ДГС Цонево 

Секретар: /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/- РСО главен счетоводител при ТП ДГС Цонево 

Членове: 1. /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/- юрисконсулт при ТП ДГС Цонево 

                  2. /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/-  касиер домакин  при ТП ДГС Цонево 

                  3. /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/- счетоводител при ТП ДГС Цонево 

8.1.За резервни членове на комисията определям: 

-инж. /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/- зам.директор при  ТП ДГС Цонево 

-/Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/- счетоводител при ТП ДГС Цонево 

8.2. За проведения търг комисията да състави тръжен протокол в 3 екземпляра -  един за спечелилия 

търга, един за комисията и един за касата на продавача 

8.3. След приключване работата на комисията протокола да ми бъде представен в същия ден за 

утвърждаване. 

9. С настоящата заповед утвърждавам тръжна документация, която е неразделна част от нея, със 

следното съдържание: 

9.1. Препис от заповедта за провеждането на търга. 

9.2. Текст на обявата за провеждане на търга  

9.3.Условия за провеждане на процедурата 

9.4. Приложени образци на заявления. 

9.5.Образец на ценова оферта 

10. Обявата за провеждане на търга да се оповести  в ежедневник при спазване изискванията  на Наредба 

№7/1997год. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост  

11. Препис от настоящата заповед да се постави, съгласно изискванията на Наредба №7/1997год. за 

продажба на движими вещи – частна държавна собственост на таблото за уведомления в сградата на ТП „ 

ДГС Цонево” и обяви на интернет страницата – раздел Процедури на  ТП ДГС Цонево. 

13. Настоящата заповед да се връчи срещу подпис на членовете на комисията за сведение и изпълнение. 

 



стр. 4 от 4 

 

                                                                  Директор ТП „ ДГС Цонево”: ../п/печат.................. 

( инж. /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/) 

 
 


