
 

 

 

 

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 

№ 368 ОТ 05.11.2020 НА ДИРЕКТОРА НА ТП ДЛС ШЕРБА  

 

ОБЯВЯВА: 

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

собственост : 

   1.1.Тръжен №1- Моторна лодка „WELCRAFT“ със свидетелство за регистрация №10-5116-17 с 

Пристанище на регистрация Варна с рег.№Вн 8611 и колесар за лодка с рег.№А 1611 ЕК,  с обща 

начална тръжна цена 20610,00 лева без ДДС 

2.Търгът да се проведе на 27.11.2020 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. Начална тръжна цена – 20610,00 (двадесет хиляди шестотин и десет) лева.  

   3.2. Стъпка на наддаване – 5 %(пет процента) от началната цена. 

         3.3. 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. 

  3.4. Тръжната документация може да бъде получена безплатно от деловодството на ТП ДЛС Шерба- 

офис 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. 

3.5. 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 веща: Георги Чунгаров  –тел.0899/145707.  Огледът на вещите 

се извършва всеки работен ден от 9.00 часа до 16.00 часа, от 09.11.2020г до последния работен ден 

предхождащ деня на провеждане на търга включително. 

  3.6. Депозит за участие в търга – 2061.00 (две хиляди шестдесет и един) лева. Плащането се извършва 

по  банкова сметка на ТП ДЛС Шерба: IBAN:BG15 CECB 9790 10E8 4857 00, BIC: CECBBGSF, при банка: 

„ЦКБ”АД, клон гр. Варна; 

    3.7. Краен срок за подаване на заявления за участие – до 17,00 часа на  26.11.2020.г. в деловодството 

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

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

книжа. 

 

 

http://www.dpshumen.bg/

