
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 1997 г. за продажба на движими вещи– 

частна държавна собственост и Заповед № РД06-184/08.11.2018 г. на Директора на РДГ- 

Велико Търново обявява: 

1. Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на следните движими вещи, 

отнети в полза на държавата,  както следва: 

Вещ     

№ 

Вид Местонахождение Начална 

цена  

Депозит 

 

1.1 Лек автомобил „Ситроен“ с ДК 

№ ЕВ 3950 АР 

гр. Севлиевo, ул. 

„Великотърновско шосе” № 8 

270 лв.  27 лв.  

1.2 Моторен трион Sthil без номер гр. Севлиево,  

ул. „Славянска” № 24 

21 лв.  2.10 лв.  

1.3 Моторен трион Sthil 038 - 

12580896  

гр. Севлиево,  

ул. „Славянска” № 24 

36 лв.  3.60 лв.  

1.4 Моторен трион Щил 028 AWS с 

фабричен № 117894746 

гр. Севлиево,  

ул. „Славянска” № 24 

56 лв.  5.60 лв.  

1.5 Моторен трион Gasoline Chain 

Saw CCS02 art № 129979 

гр. Севлиево,  

ул. „Славянска” № 24 

24 лв.  2.40 лв.  

1.6 Моторен трион RAIDER с № 

17051007510403952 

гр. Севлиево,  

ул. „Славянска” № 24 

24 лв.  2.40 лв.  

1.7 Моторен трион RTR без номер гр. Велико Търново, бул. 

„България“ № 23 

27 лв.  2.70 лв.  

1.8 Моторен трион Poulan 2250 с 

шина и верига 

гр. Велико Търново, бул. 

„България“ № 23 

15 лв. 1.50 лв.  

1.9 Моторен трион STHIL MS 460 гр. Велико Търново, бул. 

„България“ № 23 

21 лв.  2.10 лв.  

1.10 Моторен трион MOD - 52CS без 

фабричен номер 

гр. Велико Търново, бул. 

„България“ № 23 

21 лв.  2.10 лв.  

1.11 Моторен трион Mc Culloch гр. Велико Търново, бул. 

„България“ № 23 

48 лв. 4.80 лв.  

1.12 Моторен трион Ferrus tools 

модел PN 4500 

гр. Велико Търново, бул. 

„България“ № 23 

12 лв.  1.20 лв.  

1.13 Моторен трион Хускварна 444 

GS фабричен № 028378 

гр. Велико Търново, бул. 

„България“ № 23 

96 лв.  9.60 лв.  

1.14 74.14 пространствени куб. м. 

дърва за горене – смес 

гр. Севлиевo, ул. 

„Великотърновско шосе” № 8 

2490 лв.  249 лв.  

1.15 2.25 плътни куб. м. трупи от 

дървесен вид смърч /6 броя/ 

гр. Севлиевo, ул. 

„Великотърновско шосе” № 8 

170 лв.  17 лв.  

1.16 Конски каруци – 15 броя в едно 

с 1 брой амуниция 

гр. Севлиевo, ул. 

„Великотърновско шосе” № 8 

239 лв.  23.90 лв.  

2. На основание чл. 15 от Наредба № 7 от 14 ноември 1997 г. за продажба на 

движими вещи - частна държавна собственост се обявява търг с тайно наддаване за определяне 



на купувачи на посочените по-долу движими вещи - частна държавна собственост, които са 

останали непродадени на търг, обявен със Заповед № 91 от 15.06.2017 г. на Директора на РДГ– 

Велико Търново: 

Вещ 

№ 

Вид на 

вещта 

Първона

чална 

цена 

Актуална цена 

/намалена цена с 

20%/ 

Местонахождение Депозит 

2.1 Лек автомобил 

„Рено“ с ДК № 

ОВ 5792 АР  

 443 лв.   354.40 лв.  гр. Севлиевo, ул. 

„Великотърновско 

шосе” № 8 

35.44 лв.  

2.2 Лек автомобил 

„Форд Мондео“ 

без 

регистрационни 

номера  

 280 лв.   224 лв.  гр. Севлиевo, ул. 

„Великотърновско 

шосе” № 8 

22.40 лв.  

2.3 Моторен трион 

BOR без 

фабричен номер  

60 лв.  48 лв.  гр. Севлиево,  

ул. „Славянска” № 

24 

4.80 лв.  

2.4 Моторен трион 

MJ/CMS 18-00 без 

фабричен номер  

12 лв.  9.60 лв.  гр. Габрово, ул. 

„Минзухар“ № 1 

0.96 лв.  

 

3. Закупуване на тръжна документация всеки работен ден от 08.30 часа до 15.00 

часа в периода от 19.11.2018 г. до 26.11.2018 г. включително срещу сумата от 5.00 лева без ДДС 

от касата на РДГ- Велико Търново, гр. Велико Търново, бул. „България” № 23  /четвърти етаж/.  

4. Огледът на вещите може да бъде направен всеки работен ден от 09.00 часа до 

15.00 часа в периода от 19.11.2018 г. до 26.11.2018 г., включително в административната сграда 

на РДГ – Велико Търново, находяща се в гр. Велико Търново, бул. „България“ № 23, сградата 

на ТП ДГС „Севлиево”, находяща се в гр. Севлиево, ул. „Славянска” № 24; фирма „Шакер” 

ООД – Красимир Кънев, находяща се в гр. Севлиево, ж.к. „Източна индустриална зона”, ул. 

„Великотърновско шосе” № 8 и сградата на ТП ДГС „Габрово“, находяща се в гр. Габрово, ул. 

„Минзухар“ № 1. 

5. 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 19.11.2018 г. до 16.00 часа на 

26.11.2018 г. в деловодството на РДГ- Велико Търново, находящо се в административната 

сграда на РДГ- Велико Търново, гр. Велико Търново, бул. „България” № 23. Същите следва да 

са надлежно запечатани в плик. 

6. Дата на отваряне на урната и класирането на офертите в тръжен лист – 

27.11.2018 г. от 09.00 часа. 

7. Обявяване на резултатите на 28.11.2018 г. на информационното табло в 

сградата на РДГ- Велико Търново 

8. Определените за купувачи следва да заплатят предложената цена в срок до 3 

работни дни от датата на обявяване на резултатите. 

9. 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 ГОРИТЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, BG84 

UNCR 7527 3341 0536 36, УниКредит Булбанк - клон гр. Велико Търново, с BIC: UNCRBGSF, в 

срока за подаване на офертите. 

10. Разноските по промяната на регистрацията в КАТ, плащането на дължимите 

нотариални такси, по реда на Закона за местните данъци и такси и други дължими плащания са 

за сметка на купувача. 



11. Ако някои от вещите, описани в т. 1 от обявата, не бъдат продадени на настоящия 

търг първоначалната им цена ще бъде намалена с 20 на сто, след което за тези непродадени 

вещи ще се проведе търг с тайно наддаване. Вещите ще бъдат описани в обявление, което ще се 

постави на информационното табло на РГД - Велико Търново и ще се публикува на интернет 

страницата на РДГ – Велико Търново http://www.vtarnovo.iag.bg на 04.01.2019 г. 

11.1 Огледът на вещите може да бъде направен всеки работен ден от 09.00 часа до 15.00 часа в 

периода от 14.01.2019 г. до 21.01.2019 г., включително на местата, посочени в т. 1 от 

настоящата обява.  

11.2 Тръжната документация може да бъде закупувана всеки работен ден от 08.30 часа до 15.00 

часа в периода от 14.01.2019 г. до 21.01.2019 г. включително срещу сумата от 5.00 лева без 

ДДС от касата на РДГ- Велико Търново, гр. Велико Търново, бул. „България” № 23  

/четвърти етаж/.  

11.3 Заявленията за участие и офертите ще се приемат всеки работен ден от  08.30 часа до 16.30 

часа  от 14.01.2019 г. до 16.00 часа на 21.01.2019 г. в деловодството на РДГ- Велико 

Търново, находящо се в административната сграда на РДГ- Велико Търново, гр. Велико 

Търново, бул. „България” № 23. Същите следва да са надлежно запечатани в плик.   

11.4 Дата на отваряне на урната и класирането на офертите в тръжен лист – 22.01.2019 г. от 

09.00 часа. 

11.5 Обявяване на резултатите на 23.01.2019 г. на информационното табло в сградата на РДГ - 

Велико Търново, гр. Велико Търново, бул. „България” № 23. За търга важат правилата 

посочени в т. 8, т. 9 и т. 10 от настоящата обява. 

 

 

 

http://www.vtarnovo.iag.bg/

