
ОБЯВА
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. юли 2018 г. на експерт оценител 
на машини и съоражения със сертификат с 
рег. №300100365/14.12.2009 г. и писмо рег. инд. 
№ 504/17.01.2018 г. на „СИДП” ДП гр. Шумен, 
Заповед № 425/03.10.2018 г. на директора на 
ТП ДЛС Шерба 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 ДЛС 
Шерба при СИДП ДП Шумен, както следва:

1.1. Тръжен №1 - Компютър настолен Simens, 
година на въвеждане – 2008 г., неработещ, с 
начална тръжна цена 5.00  лева без ДДС;

1.2. Тръжен №2 - Компютър настолен Simens,  
година на въвеждане – 2008 г., неработещ, с 
начална тръжна цена 5.00 лева без ДДС;

1.3. Тръжен №3 - Компютър настолен Simens,  
година на въвеждане – 2008 г., неработещ, 
липсва дискетно устройство, с начална тръжна 
цена 5.00 лева без ДДС;

1.4. Тръжен №4 - Компютър настолен Simens,  
година на въвеждане – 2008 г., неработещ, с 
начална тръжна цена 5.00 лева без ДДС;

1.5. Тръжен №5 - Компютърна конфигурация 
NEC, година на въвеждане – 2008 г., неработещ,  
с начална тръжна цена 6.50 лева без ДДС;

1.6. Тръжен №6 - Компютърна конфигурация 
NEC, година на въвеждане – 2008 г., неработещ, 
липсва дискетно устройство, с начална тръжна 
цена 6.50 лева без ДДС;

1.7. Тръжен №7 - Монитор, процесор, принтер,  
година на въвеждане – 1992 г., неработещи, с 
начална тръжна цена 6.00 лева без ДДС;

1.8. Тръжен №8 - Компютър Пентиум, година 
на въвеждане – 1999 г., неработещ, без 
дискетно устройство, с начална тръжна цена 
5.00 лева без ДДС;

1.9. Тръжен №9 - Компютър 480, година на 
въвеждане – 1995 г., неработещ, без дънна 
платка, с начална тръжна цена 5.00 лева без 
ДДС;

1.10. Тръжен №10 - Компютър, година на 
въвеждане – 1994 г., неработещ, разглобен, с 
начална тръжна цена 5.00 лева без ДДС;

1.11. Тръжен №11 - Компютър, година на 
въвеждане – 1994 г., неработещ, разглобен, с 
начална тръжна цена 5.00 лева без ДДС;

1.12. Тръжен №12 - Компютърна система 
P II 233 mhz, година на въвеждане - 1998 г., 
неработеща, с начална тръжна цена 6.00 лева 
без ДДС;

1.13. Тръжен №13 - Компютър Пентиум 600 
mhz, година на въвеждане – 2000 г., неработещ,  
с начална тръжна цена 5.00 лева без ДДС;

1.14. Тръжен №14 - Компютър Пентиум 
111600 mhz, година на въвеждане – 2000 г.,  
неработещ, с начална тръжна цена 5.00 лева 
без ДДС;

1.15. Тръжен №15 - Компютър Пентиум MS 
WIN ME DEM, година на въвеждане – 2001 г., 
неработещ, без дискетно устройство, с начална 
тръжна цена 5.00 лева без ДДС;

1.16. Тръжен №16 - Компютър Пентиум MS 
WIN ME DEM, година на въвеждане – 2001 г., 
неработещ, без дискетно устройство, с начална 
тръжна цена 5.00 лева без ДДС;

1.17. Тръжен №17 - Локална мрежа (кабели), 
година на въвеждане – 2003 г., неработеща, с 
начална тръжна цена 2.00 лева без ДДС;

1.18. Тръжен №18 - Компютърна конфигурация   
MB - година на въвеждане – 2003 г., неработеща, 
без дискетно устройство, с начална тръжна 
цена 6.00 лева без ДДС;

1.19. Тръжен №19 - Компютърна конфигурация, 
година на въвеждане – 2007 г., неработеща, без 

дискетно устройство, с начална тръжна цена 
6.00 лева без ДДС;

1.20. Тръжен №20 - Климатик GV-24-H, 
марка „Мidea”, година на въвеждане – 2008г., 
неработещ – за части и скраб; с начална 
тръжна цена 20.00 лева без ДДС;

1.21. Тръжен №21 - Телефонна уредба 
Панасоник, година на въвеждане – 1996 г., 
неработеща, с начална тръжна цена 4.00 лева 
без ДДС;

1.22. Тръжен №22 - Шкаф офис, година на 
въвеждане – 2009 г., с начална тръжна цена 
3.00 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 15.10.2018 г. в присъствието на 
представител на ТП ДЛС Шерба.

3. Тръжната документация за участие в 
процедурата може да се изтегли от интернет 
страницата на ТП ДЛС Шерба на адрес:      
http://dlssherba.sidp.bg/ без заплащане или да 
се закупи от ТП ДЛС Шерба.

3.1. В случай, че тръжните документи се 
закупуват, условията за заплащането им са 
както следва: в касата на стопанството или 
по банков път по сметка на ТП ДЛС Шерба: 
IBAN:BG15 CECB 9790 10E8 485700, BIC: 
CECBBGSF, при банка: „ЦКБ”АД, при цена 
5.00 лв. (пет), без ДДС.

3.2. В случай, че се закупуват, тръжните 
документи се получават от деловодството 
на ТП ДЛС Шерба, след представяне на 
платежен документ за закупуването им всеки 
работен ден от 9.00 часа до 16.00 часа за 
времето, считано от датата на публикуване на 
обявата в ежедневник до 15.10.2018 г. 

4. Внасянето на депозита за участие се 
извършва по сметка на ТП „ДЛС Шерба”: 
IBAN:BG15 CECB 9790 10E8 485700, BIC: 
CECBBGSF, при банка: „ЦКБ”АД, в срок 
до 16.00 часа на 15.10.2018 г. 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  
15.10.2018 г. в деловодството на ТП ДЛС Шерба  
– с. Старо Оряхово, обл. Варна, ул. Дунав №8.

6. Дата на провеждане на търга – 16.10.2018г. 
от 11.00 ч. в адм. сграда на ТП ДЛС Шерба – 
с. Старо Оряхово, обл. Варна, ул. Дунав №8. 
Резултатите от търга се обявяват на видно 
място в сградата на ТП ДЛС Шерба и интернет 
страницата на ТП ДЛС Шерба на адрес:        
http://dlssherba.sidp.bg/ - процедури.

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 25.10.2018 г. в административната сграда на 
ТП ДЛС Шерба – с. Старо Оряхово, обл. Варна, 
ул. Дунав №8, 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 24.10.2018 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 №7/14.11.1997 г. е на 
седмия ден от датата на провеждане на втория 
търг от 11.00 часа в сградата на ТП ДЛС Шерба 
– с.Старо Оряхово, обл. Варна, ул. Дунав №8. 

11. За справки и информация: тел. 051412358, 
лице за контакт Валя Стойчева – РСО - главен 
счетоводител при ТП ДЛС Шерба, както и на 
интернет страницата на ТП ДЛС Шерба на 
адрес: http://dlssherba.sidp.bg/ - процедури.


