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З А П О В Е Д 

 

№ 219 

 

15.02.2021 г. 

 

На основание чл. 64, ал. 1 от Закона за държавната собственост (ЗДС), чл. 69, ал. 1 от 

Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), чл. 2, т. 2, чл. 3, чл. 4, 

ал. 1, чл. 18 от Наредба № 7 от 14 ноември 1997 г. за продажба на движими вещи - частна 

държавна собственост (Наредбата)  

 

           Н А Р Е Ж Д А М:  

1. Да се проведе търг с явно наддаване за определяне на купувачи за посочените 

по-долу излишни и негодни движими вещи – частна държавна собственост, управлявани от 

ПТГ „Цар Симеон Велики”- Търговище, описани  и при начална тръжна цена за всяка от тях, 

както следва: 

 

№ НАИМЕНОВАНИЕ БРОЙ ФАБР.      № ИНВЕНТ.№ 
Първоначална 

цена 
Депозит за 

участие= 10% 

1 Струг С5 МО 630 мм  1 760595/1965 2040001 1250 125 

2 Струг С8С  МО 630 мм  1 151/1979 2040016 860 86 

3 Струг С8С 180  МО 630 мм  1 843/1980 2040018 860 86 

4 Струг С10М МО 1000 мм  1 2380/1968 2040020 2570 257 

5 Струг С10МВ МО1800 мм 1 533/1972 2040021 3660 366 

6 Струг С10МВ МО1250 мм  1 371 2040022 2570 257 

7 Струг С11МВ МО 1250 мм  1 946/1970 2040024 2570 257 

8 Струг С11МВ МО1800 мм  1 4183/1973 2040025 3140 314 

9 Фреза ФХ .250 1 615/1967 2040066 2140 214 

10 Фреза ФУ 251 1 113974/1979 2040068 2140 214 

11 Фреза ФУ 320 1 1839/1968 2040069 2910 291 

12 Шлайф ШКУ256  1 177/1978 2040073 1660 166 

13 Струг корейски 1 11967/1978 2040031 290 29 

14 Шепинг НС 631 1 71587/1971 2040056 910 91 

15 Фреза ФУ 320 1 1844/1968 2040070 2910 291 

16 ЩОС машина 7А   1 5864 2040102 2280 228 

17 Абкант   1   2090934 470 47 

18 Ламарина за ел. табла 
/Динамо ламарина/ 

2000кг.   3029200020 540 54 

19 Заваръчен 
трансформатор Кракра 

1   2090343 230 23 
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ИЗА-Т500 С3 

20 Заваръчен 
трансформатор Кракра 
ИЗА-Т500 С3 

1   2090344 230 23 

21 Заваръчен 
трансформатор Кракра 
ИЗА-Т500 С3 

1   2090345 230 23 

22 Заваръчен 
трансформатор Кракра 
ИЗА-Т500 С3 

1   2090346 230 23 

23 Заваръчен 
трансформатор Кракра 
ИЗА-Т500 М 

1 589/1978 2040084 230 23 

24 Заваръчен 
токоизправител ИЗА-Е43 

1 200/1975 2040086 130 13 

25 Заваръчен полуавтомат 
ИЗА-Г18А /Т18А/ 

1   2090352 130 13 

26 ВИГ 2-305  1   2040123 130 13 

27 Горелки – 1974 г 1   2040109 70 7 

28 Горелки – 1974 г 1   2040110 70 7 

29 Нафтово огнище – 1974 г 1   2040131 170 17 

30 Нафтово огнище – 1974 г 1   2040132 170 17 

31 Наковалня-80 кг – 1974 г 1   2040114 140 14 

32 Наковалня-80 кг – 1974 г 1   2040115 140 14 

33 Наковалня-80 кг – 1974 г 1   2040116 140 14 

34 Наковалня-80 кг – 1974 г 1   2040117 140 14 

35 Струг СТ 503 1 82018/1982 2040032 2990 299 

36 Струг СТ 161 CNC ATM 1 342/1987 2040034 2280 228 

37 Център машина ЦМ 040 
/УМО-40/  

1 57/1985 2040211 430 43 

38 Точков апарат МГ3-75 1 ТМТ 2040081 800 80 

39 Заваръчен 
трансформатор Кракра 
ИЗА-Т500 С3 

1   2090347 230 23 

40 Заваръчен полуавтомат 
ИЗА-Г500 /Т500/ 

1 546/1984 2090350 230 23 

41 Заваръчен полуавтомат 
ИЗА-Г315 /Т500/ 

1   2090351 230 23 

42 Струг С8С 1   2040017 1000 100 

43 Електрожен ИЗА - Е02 1   2040079 80 8 

44 Струг С8 – р-ца ДВГ  1   2040009 860 86 
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45 Пещ електрическа 
камерна ПЕК 10 

1   2040088 1540 154 

46 Пещ електрическа 
камерна ПЕК 8  

1   2040090 190 19 

47 Пещ електрическа 
камерна ПЕК 8  

1   2040091 190 19 

48 Твърдомер по Бринел  1   2040127 340 34 

49 Твърдомер по Бринел  1   2040128 340 34 

50 Универсална машина за 
изпитване на опън  

1   2040099 1600 160 

51 Заваръчен апарат 
ИЗА315А  

1   2040080 130 13 

52 Лек автомобил Опел 
Астра 

1     760 76 

53 Лек автомобил Опел 
Вектра 

1     630 63 

54 Товарен автомобил ГАЗ 
53А 

1     1070 107 

55 Машина за изпитване на 
метали /каб. 52/ 

1   2090951 1600 160 

56 Чергило  1   20903303 50 5 

        

 

2. Вид на търга: търг с явно наддаване. 

3. Търгът да се проведе на 09.03.2021 г. от 14:30 ч. в сградата на ПТГ „Цар Симеон 

Велики” гр. Търговище, на адрес: бул. „Ал. Стамболийски“ №29. 

4. При провеждане на търга с явно наддаване ще бъдат спазени препоръките на 

Националния оперативен щаб и задължителните заповеди на министъра на здравеопазването 

за физическа дистанция според актуалните предписания на здравните органи, 

5. Депозитът за участие в търга е в размер на 10 на сто от началната тръжна цена 

на съответната позиция без ДДС, за която се участва и се внася по следната Банкова сметка:  

IBAN: BG13UBBS80023106128301  BIC: UBBSBGSF при банка:ОББ – АД. 

5.1. Депозитите на участниците, които не са спечелили търга се освобождават съгласно 

чл. 14 от Наредбата.  

5.2. Внесеният депозит, от определения за купувач кандидат, се трансформира в 

гаранция за добро изпълнение, която се възстановява на купувача след окончателно изтегляне 

на закупените вещи. 

5.3. Закупените вещи следва да се вдигнат от купувача най-късно в 5-дневен срок от 

датата на плащането им. След този срок купувачът дължи магазинаж, съгласно договорните 

условия, като депозитът за участие служи за гарантиране доброто изпълнение на договора от 

страна на купувача.  

6. Оглед може да бъде извършен всеки работен ден от датата на публикуване на 

обявлението до 04.03.2021 г. от 9.00 до 16.00ч. /без събота и неделя/ в ПТГ „Цар Симеон 

Велики” гр. Търговище, на адрес: бул. „Ал. Стамболийски“ №29. Право на оглед има само 

кандидат, депозирал до ПТГ „Цар Симеон Велики” гр. Търговище писмено заявление за 

извършване на оглед. Заявлението за оглед се депозира два дни преди деня, в който 
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кандидатът желае да извърши оглед, като се има предвид, че огледът може да се извърши до 

16:00 ч. на 04.03.2021 г. 

7. Търгът да се проведе от комисия в състав: 

Председател: ………………………. 

Членове: 1. ……………………….. 

    2. …………………………. 

Председател: Ралица Лъчезарова Личева – началник на отдел УСБКРЗ при   ТД ДР гр.  

Резервни членове: 

……………………. 

……………………. 

…………………………ван Горанов Горанов – главен експерт в сектор ЗЗНН в отдел 

УСБКРЗ при    ТД ДР гр.  

В търга могат да участват представляващите юридическите лица, едноличните търговци 

или техни  официално упълномощени представители и физически лица. Всяко лице може да 

участва в търга чрез пълномощник, който следва да представи нотариално заверено 

пълномощно, съдържащо изрично упълномощаване за участие в конкретния търг от името и 

за сметка на упълномощителя. Едно физическо лице не може да представлява повече от един 

кандидат в търга. 

8. Всеки кандидат подава документи за участие в търга, които се поставят в 

непрозрачен плик, върху който се отбелязва наименованието на кандидата за участие в търга, 

адрес за кореспонденция, телефон и номер на вещите от Списъка на вещите, за които се 

участва и в него се поставят: 

- попълнено заявление за участие в търга по образец;  

- декларация за съгласие за обработка на лични; 

- документ за внесен депозит.  
Документите за участие се подават от кандидата или от негов изрично упълномощен представител, 

лично или чрез пощенска, или друга куриерска услуга на адреса, посочен в заповедта за провеждане на 

търг. Офертите, постъпили след изтичане на крайния срок за приемане се считат за невалидни, 

с изключение на получените по пощата, при условие че пощенското клеймо в станцията на 

подаването носи дата и час не по - късна от посочената крайна дата и час за подаване на 

предложенията и не е настъпил началният час за провеждане на търга. 

9. В заявлението за участие в търга кандидатът следва да посочи: 

- пълни идентификационни данни; 

- адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес; 

- документ за внесен депозит. 

10. Заявленията за участие в търга се приемат до 12:00 ч. на 05.03.2021 г. в 

деловодството на ПТГ „Цар Симеон Велики” гр. Търговище, на адрес: бул. „Ал. 

Стамболийски“ №29. Телефон за контакт: 0601 63812 

11. Условия и ред на провеждане на търга:  

11.1. Търгът се провежда при условие, че присъстват всички членове на комисията и са 

внесени депозити най- малко от двама кандидати. 

11.2. Когато се яви само един кандидат, търгът се отлага с 1 час и ако в този срок не се 

яви друг кандидат, търгът не се провежда, като за това се изготвя протокол. Тъй като търгът е 

за отделни вещи, търгът започва с наддаване за тези от тях, за които има явили се двама или 

повече кандидати. 

11.3. Председателят на комисията: 

11.3.1. открива тръжната процедура и запознава присъстващите със състава на комисията 

за провеждане на търга; 

11.3.2. обявява първоначалната тръжна цена, от която започва наддаването; 

11.3.3. определя стъпката за наддаване в лева, която ще се използва за отделните вещи 

или обособена позиция от вещи, която е в еднакъв процентен размер за всички вещи, 

включени в търга и е 10 на сто от началната тръжна цена. Първоначално обявената стъпка за 

наддаване не може да бъде променяна в хода на търга. 
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12. Наддаването се извършва отделно за всяка позиция, включена в търга. Преди да 

започне наддаването всички участници, които участват за нея, трябва да потвърдят 

първоначалната тръжна цена на съответната вещ.  

12.1. Когато някой от допуснатите кандидати откаже да потвърди първоначалната 

тръжна цена на вещта, за която участва, председателят не допуска този кандидат да продължи 

да участва в процедурата. Недействително е предложението за цена, по-ниска от началната;   

12.2. Когато след изрична покана от председателя на комисията, участниците в търга, 

потвърдили началната тръжна цена, не участват в наддаването търгът се прекратява; 

12.3. Когато един кандидат предложи да плати за вещта цена, равна на стъпката на 

наддаването, друг кандидат не може да предложи същата цена за вещта, а следва да направи 

наддавателно предложение, съобразно стъпката, определена за  продажбата;  

12.4. Наддаването се извършва, чрез обявяване от участниците на последователни суми, 

всяка от които е по-висока от предходната с една стъпка за наддаване, разграничени от 

председателя на комисията със звуков сигнал, потвърждение за достигнатата цена и покана за 

следващо обявяване;   

12.5. Преди третото обявяване на последната достигната сума председателят на 

комисията прави предупреждение, че това е последната предложена цена и ако няма друго 

предложение, огласява спечелването на наддаването за вещите с "продадено" и със звуков 

сигнал, цената и номера на кандидата.   

12.6. По време на търга, определен от председателя на комисията, член попълва 

наддавателен лист, в който се посочват вещите, номерата на участниците, наддавали за тях, и 

предлаганата от тях цена. 

12.7. По време на търга не са позволени говоренето по телефон и разговори между 

участниците. В тези случаи председателят на комисията предупреждава участниците, че ще 

бъдат дисквалифицирани от участие в търга и внесените депозити ще се задържат. При ново 

нарушение комисията прилага горепосоченото.  

13. За проведената тръжна процедура комисията най-късно в деня следващ 

закриването на търга да представи тръжен протокол в 3 (три) екземпляра / по един за 

спечелилия търга, за комисията и за касата на продавача /, който се подписва от всички 

членове на комисията. Към протокола се прилага наддавателния лист, който се подписва от 

всички членове на комисията и е неразделна част от него.  

14. Предложената цена се заплаща в срок до 3 работни дни от закриване на търга по 

банков път по следната сметка на ПТГ „Цар Симеон Велики” гр. Търговище в банка 

„Обединена българска банка“ АД, клон –Търговище, IBAN:  BG13UBBS80023106128301, 

BIC: UBBSBGSF, след което с купувача се сключва писмен договор за покупко-продажба. 

15. В случай че кандидатът, обявен за спечелил търга, не извърши плащането на 

цената в срок от 3 (три) работни дни, неговият депозит се задържа и с писмена покана, 

подписана от председателя на комисията, се предлага на следващия по ред кандидат да 

заплати предложената от него цена. Ако и вторият по ред кандидат не извърши плащането, в 

срок до 3 (три) работни  дни от уведомяването му, комисията отбелязва със забележка в 

тръжния протокол, че вещта не е продадена.. 

16. Вещите се предават на купувача след сключване на договора. Собствеността 

върху вещите се прехвърля с предаването им. 

17. Закупените вещи следва да се вдигнат от купувача в 5 /пет/ дневен срок от 

плащането на цената им като за всеки ден закъснение се заплаща магазинаж в размер на 1% от 

цената на закупените и неполучени в срок вещи, но не повече от 10%. 

18. Изисквания, към кандидата, спечелил търга: 

18.1. Да осигури здравословни и безопасни условя на труд  и провежда инструктаж на 

лицата, които ще товарят и изнасят вещите.  

18.2. Изтеглянето на вещите да се извършва по предварително съгласуван график, като 

купувачът следва да уведоми директора на ПТГ „Цар Симеон Велики” гр. Търговище най-

малко 2 (два) работни дни преди изтеглянето. 
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19. Утвърждавам изготвената тръжна документация: 

- обявление; 

- приложение №1 (описание на вещите и началната тръжна цена за всяка от тях); 

- заповед; 

- заявление за участие в търга; 

- декларация лични данни – образец; 

- проект на договор за продажба. 

20. Настоящата заповед за провеждане на търга (без състава на комисията) да се 

постави на таблото за обяви в сградата на ПТГ „Цар Симеон Велики” гр. Търговище, и да се 

публикува в един централен и един местен ежедневник, както и на интернет страницата на 

училището - http://ptgtg.ucoz.com/dir/ , не по-късно от една седмица преди срока, определен за 

откриване на тръжната процедура и за подаване на заявления за участие в търга. Обявяването 

по посочените начини се извършва в един и същи ден. 

 

Възлагам на председателя на комисията цялостната организация и провеждане на 

тръжната процедура. 

 

Заповедта да се връчи на председателя и членовете на комисията за сведение и 

изпълнение. 

 

 

 

 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ 

ДИРЕКТОР НА ПТГ „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ” 

ГР. ТЪРГОВИЩЕ 

 

 

 

 

 

 


