
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ – СОФИЯ  
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 

Изпълнителна агенция по горите- гр. София на основание чл. 61 и чл. 64, ал. 1 от 
Закона за държавната собственост, чл. 69, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона 
за държавната собственост , чл. 5, ал. 1 от Наредба № 7 от 14 ноември 1997г. за 
продажба на движими вещи – частна държавна собственост и Заповед № 
1137/18.12.2013г. на Изпълнителния директор на ИАГ- гр. София обявява: 
Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на следните движими вещи, 
собственост на Регионална дирекция по горите – Велико Търново 
Вещ     
№ 

Вид Местонахождение Начална 
цена  

Депозит 
 

1 Лек автомобил марка 
„Мицубиши”, модел 
„Паджеро” с рег. № ВТ 
5077АМ 

 гр. Велико Търново, 
район ЖП- гара 

2500 лева  250 лева  

2 Лек автомобил марка „Опел”, 
модел „Астра” с рег. № ВТ 
4317 АН 

гр. Велико Търново, 
район ЖП-гара 

500 лева  50  лева  

3 Лек автомобил марка ВАЗ, 
модел 2121 „НИВА 221”  рег. 
№ ВТ 4387 АН 

гр. Велико Търново, 
район ЖП- гара 

1450 лева  145 лева  

4 Лек автомобил марка УАЗ 
модел 31514 с рег. № ВТ 0432 
ВР 

гр. Велико Търново, 
район ЖП-гара 

1980 лева  198  лева  

1. Закупуване на тръжна документация всеки работен ден от  09.00 часа до 15.00 
часа в периода от 27.01.2014г. до 03.02.2014г., включително срещу сумата от 
20.00 лева без ДДС – невъзстановими, вносими в 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 27.01.2014г. до 03.02.2014г., включително в гр. Велико 
Търново, район ЖП- гара в присъствието на представител на РДГ- Велико 
Търново 

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 27.01.2014г. до 
15.00 часа на 03.02.2014г. в деловодството на РДГ- Велико Търново, гр. Велико 
Търново, бул. „България” № 23.  

4. Дата на отваряне на урната и класирането на офертите в тръжен лист – 
04.02.2014г. от 10.00 часа в сградата на РДГ- Велико Търново, гр. В. Търново, 
бул. „България” № 23 

5. Обявяване на резултатите 05.02.2014г. от 13 часа на информационното табло 
в сградата на РДГ- Велико Търново, гр. В. Търново, бул. „България” № 23 

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, вносим в касата на Регионална 
дирекция по горите – В. Търново с адрес: гр. Велико Търново, бул. „България” 
№ 23 



8. Дата на евентуален втори търг- 25.02.2014г. от 10:00 часа в административната  
сграда на РДГ- Велико Търново. Закупуване на тръжна документация, оглед на 
вещите и внасяне на депозит  се извършват всеки работен ден  от 09:00 часа до 
15:00 часа  от 17.02.2014г. до 24.02.2014г. Депозиране на предложения – всеки 
работен ден от 09:00 часа до 16:30 часа от 17.02.2014г. до 15:00 часа на 
24.02.2014г. Обявяване на резултатите 26.02.2014г. от 13 часа на 
информационното табло в сградата на РДГ- Велико Търново.Повторният търг се 
провежда  при същите условия  като първоначалния търг.  

 
 


