РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ- ВЕЛИКО ТЪРНОВО
гр. В. Търново, бул. ”България” № 23 тел. 062/62-00-59, факс 062/60-30-58
БУЛСТАТ 000138396
ОБЯВЛЕНИЕ
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. 15 от Наредба № 7 от 14 ноември 1997 г. за продажба на движими вещи–
частна държавна собственост, Заповед № РД06-184/08.11.2018 г. на Директора на РДГ- Велико
Търново и във връзка с предложение с вх. № РДГ05-76/04.01.2019 г. обявява:
1. Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на следните движими вещи, отнети
в полза на държавата, както следва:
Вещ
Вид
Местонахождение
Първо
Намале Депозит
№
начална
на цена
цена
с 20%
/актуал
на цена/
1
Лек
автомобил гр.
Севлиевo,
ул. 270 лв.
216 лв.
21.60 лв.
„Ситроен“ с ДК № ЕВ „Великотърновско
3950 АР
шосе” № 8
2
Моторен трион RAIDER гр.
Севлиево,
ул. 24 лв.
19.20 лв. 1.92 лв.
с № 17051007510403952 „Славянска” № 24
3
Моторен трион RTR без гр. Велико Търново, 27 лв.
21.60
2.16 лв.
номер
бул. „България“ № 23
4
Моторен трион Poulan гр. Велико Търново,
15 лв.
12 лв.
1.20 лв.
2250 с шина и верига
бул. „България“ № 23
5
Моторен трион MOD - гр. Велико Търново, 21 лв.
16.80 лв. 1.68 лв.
52CS
без
фабричен бул. „България“ № 23
номер
6
Моторен
трион
Mc гр. Велико Търново, 48 лв.
38.40 лв. 3.84 лв.
Culloch
бул. „България“ № 23
7
Моторен трион Ferrus гр. Велико Търново, 12 лв.
9.60 лв.
1.96 л
tools модел PN 4500
бул. „България“ № 23
в.
2. 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 в административната сграда на
РДГ – Велико Търново, находяща се в гр. Велико Търново, бул. „България“ № 23 и в
сградата на ТП ДГС „Севлиево”, находяща се в гр. Севлиево, ул. „Славянска” № 24.
3. 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/.
4. 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 РДГВелико Търново, находящо се в административната сграда на РДГ- Велико Търново, гр.
Велико Търново, бул. „България” № 23. Същите следва да са надлежно запечатани в
плик.
5. Председателят или определен от него член на тръжната комисия проверява дали са
спазени условията за участие в търга и поставя върху плика с офертата тръжния номер
на кандидата и номера на позицията на вещта от тръжния списък. Приетата оферта се

пуска в урна, запечатана от председателя на тръжната комисия, в присъствието на
кандидата.
6. За участие в търга се заплаща депозит в размер 10 на сто от актуалната тръжна цена на
вещите, за които се кандидатства, т. е. размерът на депозита е 10 на сто от цената в
колона «намалена цена с 20 % /актуална цена/» от таблицата в т. 1 на обявлението.
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.
7. Дата на отваряне на урната и класирането на офертите в тръжен лист – 22.01.2019 г. от
09.00 часа.
8. След провеждане на търга , комисията изготвя тръжен протокол . Резултатите от който
ще бъдат обявени на 23.01.2019 г. на информационното табло в сградата на РДГ - Велико
Търново, гр. Велико Търново, бул. „България” № 23. За спечелил търга се обявява
кандидатът предложил най-висока цена за съответната вещ. Когато двама и повече
кандидати предложат една и съща цена, тръжната комисия определя крайния купувач
чрез жребий.
9. Спечелилият търга заплаща предложената цена в срок до 3 работни дни от датата на
обявяване на резултатите. Ако плащането не се извърши в този срок, депозитът се
задържа и се предлага на следващия по ред кандидат да заплати предложената от него
цена. Ако и вторият по ред кандидат не извърши плащането в определения срок,
тръжната комисия отбелязва със забележка в тръжния протокол, че вещта не е
продадена.
10. Вещта се предава на купувача след плащане на цената. Собствеността върху вещта се
прехвърля с предаването й. Закупената вещ следва да се вдигне от купувача най-късно в
5-дневен срок от датата на плащането. След този срок купувачът дължи магазинаж в
размер на 0,05 % от достигнатата тръжна цена за вещта.
11. 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.

