
 

 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ 

 

ТП ДЛС ШЕРБА ПРИ СИДП ДП ШУМЕН, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 64, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА 

ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ НАРЕДБА № 7/14.11.1997 Г. 

ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ И ЗАПОВЕД 

№ 332 ОТ 14.10.2020  г. НА ДИРЕКТОРА НА ТП ДЛС ШЕРБА  

 

ОБЯВЯВА: 

 

         1.Провеждане на търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – частна държавна 

собственост, както следва: 
          1.1. Тръжен №1- Товарен автомобил “Грейт Уолл“ модел  „Ховер”,  рег  № В 1711 НА ,    с 

начална тръжна цена 5800,00  лева без ДДС; депозит за участие в размер на 580,00 лева 

          1.2.Тръжен №2- Лек автомобил “Ауди“ модел „ А4”,  рег  № В 0107 СК ,  с начална тръжна цена 

1050,00  лева без ДДС депозит за участие в размер на 105,00 лева 

         1.3. Тръжен №3- Лек автомобил “Ауди“ модел „80”,  рег  № В 0342 СР ,    с начална тръжна цена 

430,00  лева без ДДС депозит за участие в размер на 43,00 лева 

         1.4. Тръжен №4- Автобус “УАЗ “ модел “ 2206”,  рег  № В 8260 КС ,    с начална тръжна цена 900,00  

лева без ДДС депозит за участие в размер на 90,00 лева 

         1.5. Тръжен №5- Товарен автомобил “УАЗ» модел « 374101» фургон,  рег  № В 3347 КК ,    с 

начална тръжна цена 680,00  лева без ДДС депозит за участие в размер на 68,00 лева 

         1.6. Тръжен №6- Автобус «Чавдар» модел  «С-5»,  рег  № В 6609 СН ,    с начална тръжна цена 

360,00  лева без ДДС депозит за участие в размер на 36,00 лева 

         1.7. Тръжен №7- Лек автомобил «НИВА ВАЗ» модел « 21213»,  рег  № В 8261 КС ,    с начална 

тръжна цена 550,00  лева без ДДС депозит за участие в размер на 55,00 лева 

         1.8. Тръжен №8- Лек автомобил “ ЛАДА  21213 НИВА ”,  рег  № В 2861 СМ ,    с начална тръжна 

цена 900,00  лева без ДДС депозит за участие в размер на 90,00 лева 

          1.9.Тръжен №9- Лек автомобил “ ЛАДА  21213 НИВА ”,  рег  № В 2686 СМ ,    с начална тръжна 

цена 930,00  лева без ДДС депозит за участие в размер на 93,00 лева 

2.Търгът да се проведе на 30.10.2020 г. от 10,00 часа в административната сграда на ТП 

ДЛС Шерба, с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.Дунав №8.. 

3. Условия за провеждане на търга: 

3.1. Стъпка на наддаване – 5 %(пет процента) от началната цена за всеки тръжен номер 

поотделно. 

  3.2. Начин на плащане: Предложената цена се заплаща в срок до 3 работни дни от закриване 

на търга, след което с купувача се сключва писмен договор за покупко-продажба.  

3.3. Тръжната документация може да бъде получена безплатно от деловодството на ТП ДЛС 

Шерба- с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.Дунав №8 , като същата е публично достъпна и на 

интернет адрес www.dpshumen.bg , раздел процедури на ТП ДЛС Шерба. 

3.4. Оглед на вещите се извършва след предварително подадено зааявление за оглед от 

кандидата за участие в търга. Същото се подава в деловодството на ТП ДЛС Шерба- с.Старо 

Оряхово, обл.Варна, ул.Дунав №8. Лице за контакт за оглед на вещите Тотю Тотев –                                 

тел. 0889/234379. Огледът на вещите се извършва всеки работен ден от 9.00 часа до 16.00 часа, 

от 19.10.2020г до последния работен ден предхождащ деня на провеждане на търга включително   

  3.5. Депозит за участие в търга – 10 на сто от началната цена за всеки тръжен номер поотделно. 

Плащането се извършва по сметка на по банкова сметка на ТП ДЛС Шерба: IBAN:BG15 CECB 

9790 10E8 4857 00, BIC: CECBBGSF, при банка: „ЦКБ”АД, клон гр. Варна; 

    3.6. Краен срок за подаване на заявления за участие – до 17,00 часа на  29.10.2020.г. в деловодството 

на ТП ДЛС Шерба- с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.Дунав №8. 

3.7. Ред и начин за провеждане на търга – съобразно условията, посочени в утвърдените 

тръжни книжа. 
 

 

http://www.dpshumen.bg/

