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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 , Заповед 

№167/14.04.2020г. на директора на ТП ДГС Цонево за провеждане на  търг с тайно наддаване при следните 

условия:  

1. Предмет на тръжната сесия: продажба на налични негодни и ненужни за употреба  движими вещи – 

частна държавна собственост на ТП ДГС Цонево, както следва: 

       1.1. 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 

   1.2. 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 

     1.3. 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; 

    1.4.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; 

    1.5. 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; 

    1.6. 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; 

    1.7. 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; 

    1.8. 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; 

    1.9. 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; 

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”    

3. 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. 

4. 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 . 

5. 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. Дата на провеждане на търга – 05.05.2020 г. от 09.30ч. в адм. сграда на ТП ДГС Цонево  – с.Цонево, 

ул.Хр.Трендафилов №54. Резултатите се обявяват в деня на провеждане на тръжната процедура, на мястото за 

обяви в ТП ДГС Цонево и на интернет адреса на ТП ДГС Цонево-www.sidp.bg.   . В тридневен срок от 

обявяване на резултатите от търга спечелилият участник заплаща предложената от него цена. 

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

Цонево, с.Цонево, ул.Хр.Трендафилов №54 ,  при същите условия. 

8. 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://www.sidp.bg/
http://www.sidp.bg/


9. 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. 

10 За справки и информация: тел. +359 51727232, лице за контакт /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/ 

– РСО гл.счетоводител  при ТП ДГС Цонево , E-mail : dgs.conevo@dpshumen.bg 

 

 


