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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО -   СОФИЯ              

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

ТП:  ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ШЕРБА” 

 

9110, с. .Старо Оряхово, обл.Варна, ул.Дунав №8 

Тел.  05141/2358 , Е-mail: dls.sherba@dpshumen.bg 

……………………………………………………….. 
 

ЗАПОВЕД 

 
№ 297/06.07.2022г. 

 

На основание чл.61  и чл.64 от ЗДС, вр.чл.69 от ППЗДС, вр. Чл.166, ал.3, чл.176, ал.1, 

т.3 от ЗГ и резултати отразени в протокол от 05.07.2022 г. на комисия за проведен търг с 

тайно наддаване за продажба на движими вещи-частна държавна собственост на                             

ТП ДЛС „Шерба“  на СИДП ДП - гр. Шумен, открит със Заповед  № 282/20.06.2022 г. на 

Директора на ТП ДЛС „Шерба“ на основание чл.64 от Закона за държавната собственост, 

във връзка с чл.69 от ППЗДС и чл.5, ал.1 и 2, както 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 
 

І. УСТАНОВИХ, ЧЕ 
 

        В определения срок за участие са регистрирани следните  оферти и участници по реда 

на депозиране на оферти, както следва:  

1. Оферта № 1 с вх. № 2313/04.07.2022 год. подадена лично в деловодството на                       

ТП ДЛС „Шерба“  в 14.00 часа от Мирослав (Заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД) 

Костов, адрес:  гр. Варна 

2. Оферта № 2 с вх. № 2314/04.07.2022 год. подадена лично в деловодството на                       

ТП ДЛС „Шерба“  в 14.05 часа от Георги (Заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД) 

Анастасов, адрес:  гр. Варна 

 

 

ІІ. РЕШИХ: 

 

Участниците Мирослав (Заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД) Костов и Георги (Заличено 

на осн. чл.59 от ЗЗЛД)Анастасов са  се придържали към изискванията на ТП ДЛС „Шерба“  

и са представили всички необходими и изискуеми документи, обявени в заповедта за 

откриване на тръжната сесия, одобрената документация и не са налице обстоятелства за 

отстраняването им. 

Мотивиран от изложеното и предвид достигнатата по време на търга цена, 

предложена от участниците за съответната движима вещ, отразена  в протокола на 

комисията от 05.07.2022 година, 

 

ІІІ. ОБЯВЯВЯМ СЛЕДНОТО КЛАСИРАНЕ: 

 

Класираният на първо място  Участник № 1- Мирослав (Заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД) 

Костов спечелил на цена 4378.50 лв.(четири хиляди триста седемдесет и осем лв и 50 ст.) 

без ДДС  

Класираният на второ място Участник № 2 - Георги (Заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД) 

Анастасов  
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ІV. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА СПЕЧЕЛИЛ ТЪРГА И КУПУВАЧ: 

 

Класираният на първо място  Участник № 1- Мирослав (Заличено на осн. чл.59 от 

ЗЗЛД)  Костов спечелил на цена 4378.50 лв.(четири хиляди триста седемдесет и осем лв и 

50 ст.) без ДДС  

 

 

V. АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ: 

 

 1.Определеният за купувач участник следва да заплати предложената цена в срок до 

три работни дни от датата на обявяване на резултатите и да  сключи договор за покупко-

продажба.      

2.Настоящата заповед се издава в два еднообразни екземпляра- един за деловодство 

и един  за купувача. 

3. Копие от заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите длъжностни 

лица за сведение и изпълнение и всички участници в търга по реда на чл.61 от АПК. 

Същата подлежи на обжалване съгласно чл.11, ал.3 от Наредба №7/14.11.1997г. за 

продажба на движими вещи- частна държавна собственост. 

            4. Копие от заповедта да се връчи на Зам.директора на ТП ДЛС «Шерба»                            

(Заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД), за изпълнение  и контрол, както и  да се и публикува на 

интернет странницата на ТП ДЛС «Шерба» на «СИДП»ДП Шумен. 

 

 

 
 

(Заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД) 

ДИРЕКТОР 

ТП ДЛС „ШЕРБА“ 

 

 

 

/РП 
                                                                   

 


