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ЗАПОВЕД 
№ 446/25.10.2018г. 

 

На основание чл.16 ал.2 от Наредба №7/14.11.1997г. за продажба на движими вещи - частна 

държавна собственост , вр. чл. 174, ал.2 от Закона за горите, във вр със Заповед №425/03.10.2018г. на 

директора на ТП ДЛС Шерба, Протоколи  от  16.10.2018г. и 25.10.2018г. на комисия , назначена със 

Заповед №425/03.10.2018г. на директора на ТП ДЛС Шерба 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

1. Непродадени вещи , обявени за продажба в две последователни тръжни сесии по реда на  

Наредба №7/14.11.1997г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост, да бъдат 

продадени на първия по време кандидат купувач , заявил писмено желание да закупи съответна 

движими вещ ,  както следва: 

  1. Тръжен №1- Компютър настолен Simens, година на въвеждане – 2008г.  не работещ, при цена не 

по-ниска от  5.00  лева без ДДС 

    2.Тръжен №2- Компютър настолен Simens,  година на въвеждане – 2008г.,  не работещ, при цена не 

по-ниска от 5.00 лева без ДДС 

    3.Тръжен №3- Компютър настолен Simens,  година на въвеждане – 2008г., не работещ, липсва 

дискетно устройство, при цена не по-ниска от 5.00 лева без ДДС 

    4.Тръжен №4- Компютър настолен Simens,  година на въвеждане – 2008г.,  не работещ, при цена не 

по-ниска от 5.00 лева без ДДС. 

    5.Тръжен №5- Компютърна конфигурация NEC,  година на въвеждане – 2008г.,  не работещ,  при 

цена не по-ниска от 6.50 лева без ДДС 

    6.Тръжен №6- Компютърна конфигурация NEC, година на въвеждане – 2008г.,  не работещ, липсва 

дискетно устройство,  при цена не по-ниска от  6.50 лева без ДДС 

    7.Тръжен №7- Монитор,процесор, принтер,  година на въвеждане – 1992г.  не работещи;  при цена 

не по-ниска от  6.00 лева без ДДС 

    8.Тръжен №8- Компютър Пентиум,  година на въвеждане – 1999г.,  не работещ, без дискетно 

устройство;  при цена не по-ниска от 5.00 лева без ДДС 

    9.Тръжен №9- Компютър 480,  година на въвеждане – 1995г.,  не работещ, без дънна платка;  при 

цена не по-ниска  от 5.00 лева без ДДС 

   10.Тръжен №10- Компютър,  година на въвеждане – 1994г.,  не работещ, разглобен;  при цена не по-

ниска от 5.00 лева без ДДС 

   11.Тръжен №11- Компютър,  година на въвеждане – 1994г.,  не работещ, разглобен;  при цена не по-

ниска  от  5.00 лева без ДДС 

   12.Тръжен №12- Компютърна система P II 233 mhz, година на въвеждане -1998г.,  не работеща;  при 

цена не по-ниска от 6.00 лева без ДДС 

   13.Тръжен №13- Компютър Пентиум 600 mhz,  година на въвеждане – 2000г.,  не работещ;  при цена 

не по-ниска  от 5.00 лева без ДДС 

    14.Тръжен №14- Компютър Пентиум 111600 mhz,,  година на въвеждане – 2000г.,  не работещ;  при 

цена не по-ниска  от 5.00 лева без ДДС 

    15.Тръжен №15- Компютър Пентиум MS WIN ME DEM,  година на въвеждане – 2001г.,  не 

работещ, без дискетно устройство;  при цена не по-ниска  от 5.00 лева без ДДС 
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    16.Тръжен №16- Компютър Пентиум MS WIN ME DEM,  година на въвеждане – 2001г.,  не 

работещ, без дискетно устройство;  при цена не по-ниска  от 5.00 лева без ДДС 

    17.Тръжен №17- Локална мрежа (кабели) ,  година на въвеждане – 2003г.,  не работеща;  при цена 

не по-ниска от  2.00 лева без ДДС 

   18.Тръжен №18- Компютърна конфигурация MB, - година на въвеждане – 2003г., не работеща, без 

дискетно устройство;  при цена не по-ниска  от 6.00 лева без ДДС 

   19.Тръжен №19- Компютърна конфигурация, - година на въвеждане – 2007г.,  не работеща, без 

дискетно устройство;  при цена не по-ниска  от 6.00 лева без ДДС 

   20.Тръжен №20- Климатик GV-24-H, - марка „Мidea”,  година на въвеждане – 2008г., не работещ – 

за части и скраб;  при цена не по-ниска  от 20.00 лева без ДДС 

   21.Тръжен №21- Телефонна уредба Панасоник,  година на въвеждане – 1996г , не работеща;  при 

цена не по-ниска  от 4.00 лева без ДДС 

   22.Тръжен №22- Шкаф офис,  година на въвеждане – 2009г.,   при цена не по-ниска  от 3.00 лева без 

ДДС 

 

    2.Период за продажба на посочените в т.1 движими вещи- частна държавна собственост в 

работни дни от 01.11.2018г. до 30.11.2018г. (включително) в административната сграда на  

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

    3. Явилият се купувач следва да плати цената в срок до 3 работни дни и да получи вещта в 

деня на плащането. 

    4.В случай, че в деловодството на ТП ДЛС Шерба не постъпи писмено заявление от 

евентуални кандидат – купувачи, председателят на комисията да изготви доклад , който да 

ми бъде представен в тридневен срок  след изтичане на срока по т.2 от настоящата заповед. 

    5. Препис от настоящата заповед да се постави, съгласно изискванията на Наредба №7/1997год. за 

продажба на движими вещи – частна държавна собственост на таблото за уведомления в сградата на 

ТП ДЛС Шерба  и обяви на интернет страницата – раздел Процедури на  ТП ДЛС Шерба. 

    6. Контролът по изпълнение на настоящата заповед възлагам на инж. Радослав Радев – 

зам.директор при ТП ДЛС Шерба и Валя Стойчева – РСО при ТП ДЛС Шерба. 

 

Подписано и заличено на осн.чл.2 от ЗЗЛД 

ИНЖ. ЙОРДАН РАДОСЛАВОВ 

Директор на ТП ДЛС Шерба 

 

 
Изготвил: 

ИС 


