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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 , вр. чл. 

174, ал.2 от Закона за горите, , Експертна пазарна оценка от м.юни  2017г.  на експерт оценител на машини 

и съоражения със сертификат с рег .№ 300100365/14.12.2009г и писмо  рег. инд.№ 5477/16.10.2017 г. на 

„СИДП” ДП гр.Шумен, Заповед №РД05-169/08.11.2017г. на директора на ТП ДГС Провадия  за продажба 

на налични негодни и ненужни за употреба движими ДМА, чрез търг с тайно наддаване при следните 

условия:  

1. Предмет на тръжната сесия са движими вещи – частна държавна собственост на ТП ДГС Провадия 

при „СИДП” ДП Шумен, както следва: 

1.1. Тръжен №1- Товарен автомобил,  Марка “ИФА”, Модел “ В 50 Л” , контролен  № В 8075 КХ ; 

дизел, мощност 6 560 куб.м., 92 kW,  първа регистрация 1984 г, основен цвят- зелен/сив, места 1+1 , МПС  

не e в движение , годен за използуване по предназначение след основен ремонт , с начална тръжна цена 

1 800.00  лева без ДДС 

 1.2.Тръжен №2- Мотоциклет,  Марка “ЧЗ”, Модел “ 125” ; контролен № В 1555 К ;    бензин, 

мощност 125 куб.м., 9 kW;първа регистрация 1994 г.;Основен цвят – сив;      места – 1+1; Мотоциклета не 

e в движение, годен за използуване по предназначение след ремонт , с начална тръжна цена 160.00 лева 

без ДДС 
   1.3.Тръжен №3- Мотоциклет,  Марка “ЧЗ”, Модел “ 125” ; контролен № В 1557 К ;    бензин, 

мощност 125 куб.м., 9 kW;първа регистрация 1994 г.;Основен цвят – сив;      места – 1+1; Мотоциклета не 

e в движение, годен за използуване по предназначение след ремонт , с начална тръжна цена 160.00 лева 

без ДДС 

   1.4.Тръжен №4- Мотоциклет,  Марка “ЯВА”, Модел “ 350” ; контролен № В 1559 К ;    бензин, 

мощност 350 куб.м., 22 kW;първа регистрация 1992 г.;Основен цвят – червен;      места – 1+1; 

Мотоциклета не e в движение, годен за използуване по предназначение след ремонт , с начална тръжна 

цена 165.00 лева без ДДС. 

    1.5.Тръжен №5- Плуг, Вид – навесен;  Брой тела – 4; Въведен в експлоатация 1992 г. Прикачния 

инвентар е в състояние за употреба, годен за използуване след техническо обслужване , с начална 

тръжна цена 200.00 лева без ДДС 

2. Огледът на вещите се извършва всеки работен ден от 9.00 часа до 16.00 часа, считано от датата на 

публикуване на обявата в ежедневник до 17.11.2017 г. в присъствието на представител на ТП „ДГС 

Провадия”    

3. Тръжната документация може да бъде получена от деловодството на ТП „ДГС Провадия” – 

гр.Провадия, обл.Варна, кв.Север   всеки работен ден от  9.00 часа до 16.00ч. до 17.11.2017 г. Същата е 

публично достъпна на интернет адрес : www.sidp.bg , Процедури на ТП ДГС Провадия.. 

4. Внасянето на депозита за участие се извършва по сметка на ТП „ДГС Провадия”   :  IBAN:BG31 

CECB 9790  10F2  3658 00  , BIC: CECBBGSF, при банка: ЦКБ АД, клон Варна. в срок до 16.00 

часа на 17.11.2017г. Размерът на депозита е 10% от началната тръжна цена за съответния тръжен номер . 

5. Заявления за участие в търга с приложени документи, оформени съгласно изискванията посочени 

в условията за провеждане на тръжната сесия се подават до 16.30 часа на  17.11.2017 г. в деловодството 

на ТП ДГС Провадия”  – гр.Провадия, обл.Варна, кв.Север. 

6. Дата на провеждане на търга – 20.11.2017 г. от 11.00ч. в адм. сграда на ТП ДГС Провадия– 

гр.Провадия, обл.Варна, кв.Север. Резултатите се обявяват в деня на провеждане на тръжната процедура, на 

мястото за обяви в ТП ДГС Провадия” и Процедури на  ТП ДГС Провадия на интернет адреса на СИДП ДП 

Шумен-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 11.00 часа  на 28.11.2017 г. в административната сграда на ТП 

ДГС Провадия– гр.Провадия, обл.Варна, кв.Север ,  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 16.30 часа на 27.11.2017 г. 

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. Датата на провеждането на продажбата по чл. 16 от Наредба №7/14.11.1997г. е на седмия ден от 

датата на провеждане на втория търг от 11.00 часа в сградата на ТП ДГС Провадия– гр.Провадия, 

обл.Варна, кв.Север   .  

11. За справки и информация: тел. 0887546594, лице за контакт Илина Стоянова – юрисконсулт  при 

ТП ДГС Провадия   , както и на електронната страница на „СИДП” ДП Шумен, на адрес: www.sidp.bg, 

Процедури на ТП ДГС Провадия. 
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