
ЗАПОВЕД  
№ 3 7 /2 1 .0 3 .2 0 13r.

На основание чл. 64 от Закона за държавната собственост вр. чл. 69, ал.1 от ППЗДС във вр. чл. 2, т.1 
и чл.5, във вр. е чл.6 и чл.15 от Наредба № 7/14.11.1997г. за продажба на движими вети  - частна държавна 
собственост и Заповед № 33/11.03.201 Зг. на зам.директора на ТП ДГС Провадия

1. На 28.03.2013г. от 11.00 часа в сградата на ТП Държавно горско Провадия. |р.Провадия, обл.Варна, 
кв.”Север” , да се проведе втора тръжна сесия , съгласно условията на Заповед №33/11.03.2013г. на 
зам.директора на ТП ДГС Провадия и утвърдените тръжни условия за провеждане на търг с тайно 
наддаване за продажба на движими вещи -  частна държавна собственост на ТП ДГС Провадия при 
„СИД1ГДП Шумен.

2. Предмет на тръжната сесия са движими вещи -  частна държавна собственост на ГП ДГС 
Провадия при „СИДП” ДГ1 Шумен, както следва:

2.1. Jl.a. „ВАЗ 2121 Нива -  221”, с рег.№В 74 50 КХ, първа регистрация 1998г., бензин/ газ, места 
4+1, с начални тръжна цена 800 лева

2.2.Л.а. „Мицубишн пажеро”, с рег.№В 75 06 КХ, въведен в експлоатация 1992г., дизел, места 
4+1 , с начална тръжна цена 2080 лева

2.3.Трактор верижен Болi ар, двигател Д50, мощност 55 к.с., гориво дизел, въведен в 
експлоатация- 1980 г., места 1, с начална тръжна цена 1520 лева

2.4.Брана 3.20 м, марка „ПСМ”, модел „3.20”, двуредова, въведена в експлоатация- 1980 г. , с 
начална тръжна цена 1280 лева

2.5.Плуг, навесен, брой тела - 4, въведен в експлоатация - 1992г., с начална тръжна цена 640 
лева

3. Крайният срок за оглед на вещите, за внасяне на депозита за участие и депозиране на офертите и 
документите в повторния търг е до 16.30 часа на 27.03.2013 г.

4.Повторния търг ще се проведе на 28.03.201 Зг. от 11.00 часа в сградата на ТП Държавно горско 
Провадия, гр.Провадия, обл.Варна, кв.”Севср”

5. В случай, че и след втория търг останат непродадени вещи се прилага разпоредбата на чл. 16 от 
11аредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи -  частна държавна собственост.

6. Датата на провеждането на продажбата по чл. 16 от Наредба № 7/14.11.1997г. е на седмия ден от 
датата на провеждане на втория чърг от 11.00 часа в сградата на ТП „ДГС Провадия”.

11. Препис от настоящата заповед да се постави, съгласно изискванията на Наредба №7/1997год. за 
продажба на движими вещи -  частна държавна собственост на таблото за уведомления в сградата на ТП „ 
ДГС Провадия”, като копие от същата се изпрати на „СИДП” ДП Шумен за публикуване на електронната 
му страница..

НАРЕЖ ДАМ :

12. Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Марин Марино 
счетоводен отдел при ТП ДГС Провадия..

Зам. Директор ТП „ ДГС Провадия”:
( инж. Ангелин,
По заместване, 
№0-1-12/01.03.201 Зг.


