
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”  ДП
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПРОВАДИЯ"

Гр.Провадия, кв."Север", тел. 0518/42176. факс 0518/42170

№ 41
Гр.Провадия, 02.04.2013

На основание чл. 64, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 69, a.i. 1 or 
Правилника за прилагане на Закона за държавна га собственост н чл. 2, т. 1 и чл. 5, 
във връзка с чл. 6 и чл.16 от Наредба №  7 o i 14.11.1997 г. ja продажба на движими 

вещи -  частна държавна собст веност, във вр със заповед №37/21.03.2013г. на
директора на ТП Д ГС Провадия

I.()г 04.04.2013i. до 04.05.201 Зг всеки работен ден от 9.00 часа до 16.00 часа, к сградата на 
Държавно горско стопанство Провадия, находяща се в гр.Провадия. обл.Варна. кв."Ссвер". да 
бъде проведена продажба на първия по време явил се кандидат - купувач, за продажба на 
следните движими вещи -  частна държавна собст веност :

1.1. Л.а. „ВАЗ 2121 Нива -  2 2 Г \ с рсг.№В 74 50 КХ, първа регистрация 1998г., бензин/ 
газ, места 4+1, е начална тръжна цена 600,00 лева

1.2.JI.a. „Мицубнши пажеро", с рег.№В 75 06 КХ, въведен в експлоатация 1992г., дизел, 
места 4+1, с начална тръжна цена 1560,00 лева

1.3.'Трактор верижен Болгар, двигател Д50, мощност 55 к.с., гориво дизел, въведен в 
експлоатация- 1980 г., места 1, с начална гръжна цена 1140,00 лева

1.4.Браиа 3.20м, марка „ПСМ ” , модел „3.20” , двуредова, въведена в експлоатация - 1980 
г., с начална тръжна цена 960,00 лева

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

2.0глсд на вещта може да бъде извършен на датите до 04.05.2013г всеки работен ден до
16.00 часа.

3.Кандидатите представят писмено предложение на дат ите до 04.05.201 Зг, всеки работен ден 
до 16.00 часа. включващо заявление и предложена цена /по образец/ за съответната вещ в 
деловодството на TII ДГС 11ровадия. обл.Варна, кв.Хевер".

4.Явилият се купувач следва да плати цената в срок до 3 работни дни и да получи вещта в 
деня на плащането. След този срок се дължи магазинаж в размер на 20.00 лв. на ден. платими в 
касата па TI I ДГ С’ 11ровадия.

5.Когато за вещите не се яви купувач в срок 30 дни, директорът на ТП ДГС Провадия, 
определя реда за разпореждане с тях.

6.Препис от настоящата гапоиед да се постави, съгласно изискванията на Наредба 
№7/1997год. за продажба на движими вещи -  частна държавна собственост па таблото за 
уведомления в сградата на ТП ..ДГС Провадия".

7. Настоящата заповед да се връчи срещу подпис на членовете на комисията за сведение и

НАРЕЖДАМ:

изпълнение.

№39/27.03.201>:


