РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ- ВЕЛИКО ТЪРНОВО
гр. В.Търново, бул.”България” №23 тел. 062/62-00-59, факс 062/60-30-58
БУЛСТАТ 000138396
ОБЯВА
Регионална дирекция по горите- Велико Търново на основание чл. 64, ал. 1 от Закона за
държавната собственост, чл. 69 от Правилника за прилагане на Закона за държавната
собственост , чл. 5 от Наредба № 7 от 14 ноември 1997г. за продажба на движими вещи
– частна държавна собственост и Заповед № 263/11.11.2015г. на Директора на РДГВелико Търново обявява:
Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на следните движими вещи, отнети
в полза на държавата, както следва:
Вещ
Вид
Местонахождение
Начална
Депозит
№
цена
1.
Лек автомобил ВАЗ 2105 без
гр. Сухиндол, ул.
300 лева
30,00 лева
рег.номера
„Росица“ № 2
2.
Моторен трион Щил 010 AV № ТП ДГС „Болярка“40,00 лева 4,00 лева
8258297
Велико Търново
3.
Моторен трион Щил 361 без ТП ДГС „Болярка“48,00 лева 4,80 лева
номер
Велико Търново
4.
Моторен трион McCuLLOC с № ТП ДГС „Болярка“10,00 лева 1,00 лев
46760-00
Велико Търново
5.
Моторен трион Щил без номера
ТП ДГС „Болярка“20,00 лева 2,00 лева
Велико Търново
6.
Моторен трион Huspvarna без ТП ДГС „Болярка“2,00 лева 0,20 лева
номера
Велико Търново
7.
24,10 пр. м3 дърва за горене смес гр. Сухиндол, ул.
700,00
70,00
ведно с 2,18 плътни куб. метра „Росица“ № 2
лева
лева
дърва за горене от дървесен вид
габър и полски клен
8.
Каруци с канати и дъно – 4 броя, гр. Сухиндол, ул.
87,00 лева 8,70 лева
каруца без канати и дъно- 1 брой „Росица“ № 2 и ТП
ведно с 1 брой конска амуниция, ДГС „Болярка“4 броя ръчни триони и 3 бр. Велико Търново
брадва
1. Закупуване на тръжна документация всеки работен ден от 08.30 часа до 15.00
часа в периода от 23.11.2015г. до 12.00 часа на 30.11.2015г., включително срещу
сумата от 5.00 лева без ДДС от касата на РДГ- Велико Търново, гр. Велико
Търново, бул. „България” № 23 .
2. Огледът на вещите може да бъде направен всеки работен ден от 09.00 часа до
15.00 часа в периода от 23.11.2015г. до 30.11.2015г., включително в базата за
съхранение на конфискувани вещи, находяща се в гр. Сухиндол и ТП ДГС
„Болярка“ гр. Велико Търново, бул. „България“ № 23.
3. Откриване на тръжна процедура и начало на подаване на заявления и оферти
се приемат всеки работен ден от 08.30 часа до 16.30 часа от 23.11.2015г. до
16.00 часа на 30.11.2015г. в деловодството на РДГ- Велико Търново, находящо
се в административната сграда на РДГ- Велико Търново, гр. Велико Търново,
бул. „България” № 23.
4. Дата на отваряне на урната и класирането на офертите в тръжен лист –
01.12.2015г. от 08.00 часа.

5. Обявяване на резултатите 02.12.2015г. на информационното табло в сградата
на РДГ- Велико Търново
6. Определените за купувачи следва да заплатят предложената цена в срок до 3
работни дни от датата на обявяване на резултатите.
7. За участие в търга се заплаща депозит в размер 10 на сто от началната тръжна
цена на вещите, за които се кандидатства. Същият се внася по банкова сметка
на РДГ- Велико Търново: по сметка РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕВЕЛИКО ТЪРНОВО, BG84 UNCR 7527 3341 0536 36, УниКредит Булбанк- клон
гр. Велико Търново, с BIC: UNCRBGSF, в срока за подаване на офертите.
8. Разноските по промяната на регистрацията в КАТ, плащането на дължимите
нотариални такси, такси по реда на Закона за местните данъци и такси и други
дължими плащания са за сметка на купувача.

