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С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е 

 

на  

документацията за участие в повторен търг  

с тайно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост, излезли от 

употреба, негодни и ненужни на ТП ДГС Суворово, при СИДП ДП Шумен, по реда на  ЗДС , 

ППЗДС  и Наредба №7/ 1997г. 

 
 

 

 

1. Препис извлечение от Заповед №77/27.06.2017г. на Директора на ТП ДГС 

Суворово; 

 

2. Копие на обявата за търга; 

 

3. Условия за участие в търга; 

 

4.Заявление за участие /образец/; 

 

5. Ценово предложение /образец/;   

 

6. Декларации /образци/.   
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ПРЕПИС! 

 

 

       З А П О В Е Д 

№77/27.06.2017 г.  

гр. Суворово 

 

 На основание чл.64 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл.69 от 

ППЗДС и чл.5, ал.1 и 2, както и чл.6 от Наредба №7/14.11.1997 г. за продажба на 

движими вещи-частна държавна собственост, във вр. с чл.174, ал.2 от Закона за 

горите, протокол на комисия за определяне на началната тръжна цена от м. юни 2017 

г. и писмо рег.индекс №143/05.01.2017 г. на СИДП ДП „Шумен“ за продажба на 

налични негодни и ненужни за употреба движими ДМА, 

НАРЕЖДАМ: 

1. Да се проведе повторен търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи - 

частна държавна собственост, излезли от употреба, негодни и ненужни на ТП 

ДГС „Суворово“, при СИДП ДП „Шумен“, по реда на  ЗДС , ППЗДС  и Наредба 

№7/ 1997г. 

2. Предмет на тръжната сесия  са следните движими вещи-частна държавна 

собственост на ТП ДГС „Суворово“ при СИДП ДП „Шумен“: 

Тръжен №1: МПС Мотоциклет  марка – „ИЖ ПЛАНЕТА 5“, с peг. № В 1888 

К,  година на въвеждане в действие 2006, бензин, места 1+1, начална тръжна цена 

300.00лв. 

Тръжен №2: МПС Мотоциклет  марка – „ИЖ ПЛАНЕТА 5“, с peг. № В 1014 

К,   година на въвеждане в действие 2005, бензин, места 1+1, начална тръжна цена 

250.00лв. 

Тръжен №3: МПС Мотоциклет  марка – „ИЖ ПЛАНЕТА 5“, с peг. № В 1006 

К,  година на въвеждане в действие 2005, бензин, места 1+1, начална тръжна цена 

250.00лв. 

3. Вид на тръжната сесия – повторен търг с тайно наддаване по реда на чл. 5 и 

следващите от  Наредба №7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи-частна 

държавна собственост. 
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4. Място, време и начин на оглед на вещите, предмет на търга: 

a. Административната сграда на ТП ДГС „Суворово“, гр.Суворово, бул. 

Възраждане №38. 

b. Огледът на вещите се извършва всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.00ч. в 

срок  до 06.07.2017г. за  първа тръжна сесия  и от 9.00 ч. до 16.00ч. в срок 

до 13.07.2017г. за втора тръжна сесия, в присъствието на представител на  

ТП ДГС „Суворово“,  

5. Дата, място и час на провеждане на търга: 

a. Дата на провеждането на търга - 07.07.2017г. от 11.00ч. в 

административната сграда на ТП ДГС „Суворово“, гр.Суворово, бул. 

Възраждане №38. В случай, че се яви само един от регистрираните 

кандидати, търгът се отлага с един час. Ако и в този срок не се яви друг 

кандидат, търгът се провежда и се съставя протокол. Резултатите се 

обявяват в деня на провеждане на търга, като се поставят на таблото за 

обявления в административната сграда на ТП ДГС „Суворово“, 

гр.Суворово, бул. Възраждане № 38. 

b. Повторна тръжна сесия ще се проведе на 14.07.2017г. от 11.00ч. в 

административната сграда на ТП ДГС „Суворово“, гр.Суворово, бул. 

Възраждане №38, при същите условия. 

c. В случай, че и след вторият търг останат непродадени вещи, се прилагат 

разпоредбите на чл.16 от Наредба №7/14.11.1997 г. за продажба на 

движими вещи - частна държавна собственост. 

d. Датата на продажбата по  чл.16 от Наредба №7/14.11.1997 г. за продажба 

на движими вещи - частна държавна собственост е на седмия ден от датата 

на провеждане на втория търг от 11.00ч.. в административната сграда на 

ТП ДГС Суворово, гр.Суворово, бул. Възраждане №38. 

6. Условия за провеждане на търга 

a. Тръжната документация може да бъде получена от деловодството на ТП 

ДГС „Суворово“ срещу заплащане на невъзстановими 50.00лв. без ДДС, 

всеки работен ден от 9.00ч. до 16.00ч. до 06.07.2017г. 
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b. Внасянето на депозита за участие се извършва по сметка на ТП ДГС 

"Суворово“,  IBAN: BG 45UNCR70001521383926, BIC:UNCRBGSF, при 

Банка:УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, в срок до 16.00ч. на 06.07.2017г. Размерът 

на депозита е 10% от началната тръжна цена. 

c. До участие в търга се допускат физически и юридически лица. 

d. Заявления за участие в търга с приложени документи, оформени съгласно 

изискванията посочени в условията за провеждане на тръжната сесия се 

подават до 16.00 часа на 06.07.2017г. в деловодството на ТП ДГС 

“Суворово“ на горепосочения административен адрес. 

e. Депозирането на офертите, запечатани в непрозрачен плик се извършва 

лично или чрез упълномощен представител в срока посочен в условията в 

деловодството на ТП ДГС „Суворово“. Същите трябва да съдържат името 

на участника и номера на вещта и предмет на търга, за която се участва. 

Върху плика се изписва името на кандидата, предмета на процедурата, 

телефон, факс и електронен адрес. 

f. Със заявлението участникът представя и следните документи: - заверено 

копие на документ за закупена тръжна документация; - заверено копие на 

копие от документ за внесен депозит; - заверено копие на удостоверение 

по ЕИК, издадено от АВ ТР-за участници търговци; - нотариално заверено 

пълномощно при участие чрез представител; - заверено копие на документ 

за самоличност – за участници  ФЛ; - попълнени образци на декларации, 

неразделна част от тръжната документация; -  ценово предложение, 

поставено в запечатан непрозрачен плик. 

g. Отварянето, разглеждането и класирането на офертите се извършва по 

реда на тяхното завеждане в регистъра на ТП ДГС “Суворово“ на открито 

заседание от 11.00ч. на 07.07.2017г. от комисия, назначена от Директора 

на ТП ДГС „Суворово“. 

h. Присъствието на участниците или техните упълномощени представители 

при отваряне на офертите е задължително. 

i. Оферти, изпратени по пощата и оферти, депозирани в пликове с нарушена 

цялост не се приемат за разглеждане и класиране. 
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j. За спечелил търга се обявява участникът предложил най-висока цена. При 

положение, че са предложени еднакви цени, се тегли жребий. На второ 

място се класира участникът, предложил втора след най-високата цена, 

която не може да бъде по-ниска от първоначално обявената. 

k. Резултатите от търга се обявяват на видно място в сградата на ТП ДГС 

„Суворово“. 

7. Начин на плащане 

a. Участникът, обявен за спечелил търга за дадената вещ заплаща за същата 

посочената от него цена, която е намалена с размера на депозита, в срок до 

три работни дни от датата на обявяване на резултатите от търга. 

b. Плащането се извършва в касата на ТП ДГС „Суворово“ или по банков 

път по сметка на предприятието, описана по-горе. 

c. При отказ на участник, обявен за спечелил да плати посочената от него 

цена в определения срок, депозитът му се задържа и се предлага на 

класираният на второ място да закупи вещта на предложената от него 

цена, който в срок от три работни дни от датата на получаване на 

известието е длъжен да уведоми дали ще закупи вещта. 

d. При отказ на класираният на второ място участник да закупи вещта в 

определения срок, депозитът му не се връща и тръжната комисия 

отбелязва със забележка в тръжния протокол, че вещта не е продадена. 

e. Вещта се предава на купувача след плащането на предложената от него 

цена. Закупената вещ следва да се вдигне от купувача най-късно в 

петдневен срок от датата на плащането. След този срок купувачът дължи 

магазинаж в размер на 20.00лв. на ден. 

f. Неизпълнението на което и да е от условията, обективирани в настоящата 

заповед от страна на участник е основание за недопускането му и 

отстраняване от участие в търга. 

8. За провеждането на търга назначавам комисия в състав: 

Председател: …………………………… 
Членове:  1……………………………… 
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 2. ………………………………………… 

Резервни членове: 1……………………… 
 2. ………………………………………… 
За проведеният търг комисията следва да състави протокол в 4 /четири/ 

екземпляра- един за купувача, един за класирания на второ място, един за ТП ДГС 

„Суворово“ и един за СИДП ДП „ Шумен“. 

След приключване работата на комисията, протокола да ми бъде представен в същият 

ден за утвърждаване. 

9. С настоящата заповед утвърждавам тръжна документация, която е неразделна 

част от нея, със следното съдържание: 

 

a. Препис извлечение от настоящата заповед; 

 

b. Копие на обявата за повторния търг; 

 

c. Условия за участие в повторния търг; 

 

d.Заявление за участие /образец/; 

 

e. Ценово предложение /образец/;   

 

f. Декларации /образци/.   

 

10.  Обявата за провеждане на повторния търг да се оповести в ежедневник при 

спазване на изискванията на Наредба №7/1997 г. за продажба на движими вещи -

частна държавна собственост. 

11. Препис от настоящата заповед да се постави на таблото за обявления в сградата 

на ТП ДГС  „Суворово“ и на интернет сайта на ТП ДГС „Суворово“, ведно с 

тръжната документация. 

12. Настоящата заповед да се връчи срещу подпис на членовете на комисията за 

сведение и изпълнение. 

/П/ 

Инж. Радостин Желязов 
Директор ТП ДГС „Суворово“ 
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О Б Я В А 

за повторен търг 

 

На  основание чл. 64 от ЗДС, във вр. с чл. 5 ал. 1 и  ал. 2 и чл.6  от Наредба 

№7/1997год. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, във вр. с 

чл.174, ал.2 от ЗГ, Писмо  с рег. инд. № 143/05.01.2017г. на СИДП ДП „Шумен” за 

продажба на налични негодни и ненужни за употреба движими ДМА и Заповед 

№77/27.06.2017г. на Директора на ТП ДГС „Суворово” се организира продажба на 

движими вещи, частна държавна собственост на ТП ДГС „Суворово”, чрез  повторен 

търг с тайно наддаване при следните условия:  

1.Предмет на тръжната сесия са движими вещи – частна държавна собственост на ТП 

ДГС „Суворово” при СИДП ДП Шумен, както следва: 

Тръжен №1: МПС Мотоциклет  марка – „ИЖ ПЛАНЕТА 5“, с per. № В 1888 К,  година 

на въвеждане в действие 2006, бензин, места 1+1, начална тръжна цена 300.00лв. 

Тръжен №2: МПС Мотоциклет  марка – „ИЖ ПЛАНЕТА 5“, с per. № В 1014 К,   

година на въвеждане в действие 2005, бензин, места 1+1, начална тръжна цена 

250.00лв. 

Тръжен №3: МПС Мотоциклет  марка – „ИЖ ПЛАНЕТА 5“, с per. № В 1006 К,  година 

на въвеждане в действие 2005, бензин, места 1+1, начална тръжна цена 250.00лв. 

2. Огледът на вещите се извършва всеки работен ден от 9.00 часа до 16.00 часа, 

считано от 28.06.2017год. до 06.07.2017г. в присъствието на представител на ТП ДГС 

„Суворово“.    

3. Тръжната документация може да бъде получена от деловодството на ТП ДГС 

„Суворово”   на цена невъзстановими 50.00лв. без ДДС, всеки работен ден от  9.00 

часа до 16.00ч. до 06.07.2017 г. 

4. Внасянето на депозита за участие се извършва по сметка на ТП ДГС „Суворово“,  

IBAN: BG 45UNCR70001521383926, BIC:UNCRBGSF, при Банка:УНИКРЕДИТ 

БУЛБАНК в срок до 16.00 часа на 06.07.2017 г. Размерът на депозита е 10% от 

началната тръжна цена . 

5. Заявления за участие в търга с приложени документи, оформени съгласно 

изискванията посочени в условията за провеждане на тръжната сесия се подават до 

16.00 часа на  06.07.2017 г. в деловодството на ТП ДГС „Суворово“  на посочения 
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административен адрес. 

 

6. Дата на провеждане на търга – 07.07.2017 г. от 11.00ч. в адм. сграда на ТП ДГС 

„Суворово“, находяща се на адрес гр. Суворово, обл. Варна, бул. Възраждане №38. 

Резултатите се обявяват в деня на провеждане на повторната тръжна процедура, на 

мястото за обяви в ТП ДГС „Суворово“. В тридневен срок от обявяване на резултатите 

от търга спечелилият участник заплаща предложената от него цена. 

7. Повторен търг ще се проведе от 11.00 часа  на 14.07.2017 г. в административната 

сграда на ТП ДГС „Суворово“  при същите условия. 

8. Крайният срок за  оглед на вещите, за внасяне на депозита за участие и депозиране 

на офертите и документите в повторния търг е до 16.00 часа на 13.07.2017 г. 

9. В случай, че и след втория търг останат непродадени вещи се прилага разпоредбата 

на чл. 16 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна 

държавна собственост. 

10. Датата на провеждането на продажбата по чл. 16 от Наредба №7/14.11.1997г. е на 

седмия ден от датата на провеждане на втория търг от 11.00 часа в сградата на ТП ДГС 

„Суворово“.  

11. За справки и информация: тел. 05153 2090 , лице за контакт инж. Злати Златев- 

зам.директор при ТП ДГС „Суворово, както и на електронната страница на СИДП ДП 

„Шумен“ на адрес: http://dgssuvorovo.dpshumen.bg/. 
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У С Л О В И Я 

за  

участие в повторен търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна 

собственост, излезли от употреба, негодни и ненужни на ТП ДГС Суворово, при СИДП ДП 

Шумен, по реда на  ЗДС , ППЗДС  и Наредба №7/ 1997г. 

1.ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА  

Продажба на движими вещи, частна държавна собственост на ТП ДГС Суворово,  чрез 

търг с тайно наддаване, а именно: 

Тръжен №1: МПС Мотоциклет  марка – „ИЖ ПЛАНЕТА 5, с per. № В 1888 К,  година на 

въвеждане в действие 2006, бензин, места 1+1, начална тръжна цена 300.00лв. 

Тръжен №2: МПС Мотоциклет  марка – „ИЖ ПЛАНЕТА 5, с per. № В 1014 К,   година на 

въвеждане в действие 2005, бензин, места 1+1, начална тръжна цена 250.00лв. 

Тръжен №3: МПС Мотоциклет  марка – „ИЖ ПЛАНЕТА 5, с per. № В 1006 К,  година на 

въвеждане в действие 2005, бензин, места 1+1, начална тръжна цена 250.00лв. 

2.ВИД НА ТЪРГА  

Търг с тайно наддаване. 

3.ЧАС, ДАТА, МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА 

3.1. От 11.00 часа на 07.07.2017г.  

3.2.В администравната сграда на ТП ДГС Суворово, гр. Суворово, бул. Възраждане №38.    

3.3.В случай, че за дадена вещ се яви само един от регистрираните кандидати, търгът за тази вещ се 

отлага с един час. Ако и  в този срок не се яви друг кандидат, търгът се провежда като за това се съставя 

протокол. 

4.УСЛОВИЯ НА ТЪРГА 

1. До участие в търга се допускат физически и юридически лица. 

2. Огледът на вещите се извършва всеки работен ден от 9.00 часа до 16.00 часа , считано от 

28.06.2017год. до 06.07.2017г. в присъствието на представител на ТП ДГС Суворово. 

3. Тръжната документация може да бъде получена от деловодството на ТП ДГС Суворово  срещу 

невъзстановими 50.00 лева без ДДС , всеки работен ден от  9.00 часа до 16.00 часа до 06.07.2017г. 

4. Внасянето на депозита за участие се извършва по сметка на ТП ДГС Суворово  IBAN: 

BG45UNCR70001521383926 , BIC: UNCRBGSF, при Банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК в  срок до 16.00 часа 

на 06.07.2017г. 

5.Размерът на депозита е 10% от началната тръжна цена на вещите, за които се кандидатствува. 
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6.Краен срок за подаване на заявления за участие – до 16.30 часа на 06.07.2017г. в деловодството на 

ТП ДГС Суворово. 

7.Депозирането на офертите, запечатани в непрозрачен плик се извършва лично или чрез 

упълномощен представител в срока посочен от условията в деловодството на ТП ДГС Суворово, на 

административен адрес: гр. Суворово, бул. Възраждане №38. Същите трябва да съдържат името на 

участника и номера на вещта, за която ще участва в търга и предлаганата цена /попълнените образци към 

документацията/. 

 Върху плика се изписва само името на кандидата и номерът на вещта. 

 8.Със заявлението участникът представя и следните документи: 

- заверено копие на документ за закупена тръжна документация; 

- заверено копие на копие от документ за внесен депозит; 

- заверено копие на удостоверение по ЕИК, издадено от АВ ТР-за участници търговци; 

- нотариално заверено пълномощно при участие чрез представител; 

- заверено копие / за вярност с оригинала и за съгласие с копието/ на документ за самоличност – за 

участници  ФЛ; 

- попълнени образци на декларации, неразделна част от тръжната документация; 

-  ценово предложение, поставено в запечатан непрозрачен плик. 

9.Отварянето, разглеждането и класирането на офертите се извършва по реда на тяхното завеждане в 

регистъра на ТП ДГС Суворово, на открито заседание от 11.00 часа на 07.07.2017г. от Комисия , 

назначена от Директора на ТП ДГС Суворово. 

10. Присъствието на участниците или на техните представители при отварянето на офертите е 

задължително. 

11.Оферти, изпратени по пощата и оферти, депозирани в пликове с нарушена цялост не се приемат за 

разглеждане и класиране. 

12. За спечелил търга се обявява участникът предложил най-висока цена за дадената вещ.При 

положение, че са предложени еднакви цени се тегли жребий. На второ място се класира участникът, 

предложил втора след най-високата цена, която не може да бъде по-ниска от първоначално обявената. 

13.Резултатите от търга се обявяват на видно място в сградата на ТП ДГС Суворово. 

5. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ   

1.Участникът обявен за спечелил търга за дадената вещ заплаща за същата, посочената от него цена, 

намалена с размера на депозита, в срок до три работни дни от датата на обявяване на резултатите от търга. 

Плащането се извършва в касата на ТП ДГС Суворово. 

2.При отказ на участник обявен за спечелил да плати посочената от него цена в определения срок, депозитът 

му се задържа и се предлага на класираният на второ място да закупи вещта на предложената от него цена, който в 

срок от три работни дни от датата на получаване на известието е длъжен да съобщи дали ще закупи вещта. 
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3.При отказ на класирания на второ място да закупи вещта в определения срок, депозитът му не се 

връща и тръжната комисия отбелязва със забележка в тръжния протокол, че вещта не е продадена. 

4.Вещта се предава на купувача след плащането на цената като собствеността върху вещта се 

прехвърля с предаването й на купувача. 

6.Закупената вещ следва да се вдигне от купувача най - късно в петдневен срок от датата на 

плащането. След този срок, Купувачът дължи магазинаж – в размер на 20 лева на ден. 

6.ЧАС, ДАТА, МЯСТО НА ВТОРА ТРЪЖНА СЕСИЯ   

1. От   11.00 часа на 14.07.2017г.  в административната сграда на   ТП ДГС Суворово, гр. Суврово, 

бул. Възраждане №38. 

2.Краен срок за  оглед на вещите, за внасяне на депозита за участие и депозиране на офертите и 

документите в повторния търг - до 16.00. часа на 13.07.2017г. 

3.В случай, че и след втория търг останат непродадени вещи се прилага разпоредбата на чл. 16 от 

Наредба № 7 /14.11.1997г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост 

 4.Датата на провеждането на продажбата по чл. 16 от Наредба   № 7/14.11.1997г. е на седмия ден от 

датата на провеждане на втория търг от 10.00 часа в административната сграда на ТП ДГС Суворово, гр. 

Суворово, бул. Възраждане №38. 

Ако този ден е почивен, търгът се провежда в горепосочения час на първия след него  работен ден. 

Ако вещите, предмет на продажба подлежат на прехвърляне в по-тежка форма от 

обикновенната писмена такава, разноските по натариалното заверяване, прехвърляне и изиготвяне 

на допълнителни документи -  са за сметка на купувача. 

НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НЯКОЕ ОТ УСЛОВИЯТА ОТ СТРАНА НА ДАДЕН УЧАСТНИК Е 

ОСНОВАНИЕ ЗА НЕДОПУСКАНЕТО ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕТО МУ ОТ ТЪРГА. 
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 Образец №1 

ДО  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА 

ПРИ ТП ДГС СУВОРОВО 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
За участие в търг с тайно наддаване по реда на Наредба №7/1997год. за продажба на движими вещи – 

частна държавна собственост за продажба на движими вещи на ТП ДГС Суворово, обявен със Заповед 

№77/27.06.2017г. на директора на ТП ДГС Суворово  

Долуподписаният /-ната/…................................................................................................................ 

с лична карта №........................................, издадена на …….......................…...от............................. 

с ЕГН............................................., в качеството ми на.................................................................... 

на ......................................................................................................ЕИК.............................................  

                           (посочете фирмата на участника) 

със седалище и адрес на управление:  ................................................................................................ 

тел.: ......................................., факс: ..............................., ел. поща: .................................................. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

1. Желая да участвам в търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи на ТП ДГС Суворово 

открит със Заповед №77/27.06.2017г. на директора на ТП ДГС Суворово; 

2. Запознат съм и приемам всички условия по предмета на настоящата тръжна процедура; 

3. Задължавам се да спазвам условията за участие в процедурата и всички действащи технически 

норми и стандарти, които се отнасят до нея; 

4. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните за 

процедурата. 

дата: .......................       Заявител:…………………………….. 

гр. ................................                             ( ...........................................................................................)     

   (подпис;  трите имена)  

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението задължително се придружава от изискуемите документи по решението на 

открилия процедурата. 
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Образец №2 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

Долуподписаният /-ната/…................................................................................................................ 

 

с лична карта №........................................, издадена на …….......................…...от............................. 

 

с ЕГН............................................., в качеството ми на.................................................................... 

                                                                    (посочете длъжността) 

 на ......................................................................................................ЕИК.............................................  

             (посочете фирмата на участника) 

със седалище и адрес на управление:  ................................................................................................ 

 

тел.: ......................................., факс: ..............................., ел. поща: .................................................. 

в качеството си на участник в търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи  на ТП ДГС 

Суворово, открит със Заповед №77/27.06.2017г. на Директора на ТП ДГС Суворово 

ДЕКЛАРИРАМ: 

1. Ръководеният от мен търговец не е обявен в несъстоятелност и не се намира в производство по обявяването 

му в несъстоятелност.  

2. Ръководеният от мен търговец не се намира в ликвидация. 

3. Ръководеният от мен търговец няма изискуеми парични задължения към „СИДП” ДП Шумен и 

неговите териториални поделения, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган. 

4. В качеството си на управител (изпълнителен член на управителния орган) на ръководеният от мен 

търговец не съм  лишен от право да упражнявам търговска дейност. 

5. В качеството си на участник в процедурата ръководеният от мен търговец не е “свързано лице”, по 

смисъла на Търговския закон,  с търговец който има парични задължения към държавата, установени с 

акт на компетентен орган или задължения към осигурителни фондове. 

6. В качеството си на управител на търговецът декларирам, че не съм свързано лице по смисъла на § 1 

от Закона за държавния служител с Продавача или със служители на ръководна длъжност в неговата 

организация. 
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7. В качеството си на управляващ/представляващ(вкл. прокурист или търговски пълномощник) на  

търговецът декларирам, че не съм свързано лица по смисъла на §1, т.1 от ДР на ЗПРКИ с Продавача  или 

със служители на ръководна длъжност в ТП ДГС Суворово 

8. В качеството си на управляващ /представляващ(вкл. прокурист или търговски пълномощник) на  

търговецът декларирам, че не съм сключил договор с лице по чл.21 или 22 от ЗПРКИ 

Запознат съм с наказателната отговорност, която нося по чл.313 от НК за попълване на декларация с невярно 

съдържани. 

дата: .......................                Декларатор:……………………………..                                   гр. 

................................                              ( .........................................................................................)                                                                                                            

                             (подпис;  трите имена)  

 

Забележка- декларацията се отнася за участници, които са търговци по смисъла на Търговския закон и се  

попълва само от управителите или членовете на управителните органи на кандидатите, а в случай, че членове 

са юридически лица-за техните представители в съответния управителен орган. 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

   СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

   ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-СУВОРОВО” 
 

Адрес: гр. Суворово, ПК 9170, бул. „Възраждане“ №38, тел. 05153/2090, факс 05153/2057, e-mail: dgs.suvorovo@dpshumen.bg 
Образец №3 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

Долуподписаният /-ната/…................................................................................................................ 

 

с лична карта №........................................, издадена на …….......................…...от............................. 

 

с ЕГН............................................., в качеството ми на.................................................................... 

                                                                         (посочете длъжността) 

 на ......................................................................................................ЕИК.............................................  

                            (посочете фирмата на участника) 

със седалище и адрес на управление:  ................................................................................................ 

 

тел.: ......................................., факс: ..............................., ел. поща: .................................................. 

в качеството си на участник в търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи  на ТП ДГС 

Суворово открит със Заповед №77/27.06.2017г. на Директора ан ТП ДГС Суворово 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

1. Нямам изискуеми парични задължения към „СИДП” ДП Шумен и неговите териториални поделения, 

установени с влязъл в сила акт на компетентен орган. 

 

Запознат съм с наказателната отговорност, която нося по чл.313 от НК за попълване на декларация с 

невярно съдържани. 

 

дата: .......................       Декларатор:…………………………….. 

 

гр. ................................                             ( ......................................................................................................)     

(подпис;  трите имена) 

 



 МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

   СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

   ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-СУВОРОВО” 
 

Адрес: гр. Суворово, ПК 9170, бул. „Възраждане“ №38, тел. 05153/2090, факс 05153/2057, e-mail: dgs.suvorovo@dpshumen.bg 
Образец №4 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

Долуподписаният /-ната/…................................................................................................................ 

с лична карта №........................................, издадена на …….......................…...от............................. 

с ЕГН............................................., в качеството ми на.................................................................... 

                                                                                                        (посочете длъжността) 

 на ......................................................................................................ЕИК.............................................  

             (посочете фирмата на участника) 

със седалище и адрес на управление:  ................................................................................................ 

тел.: ......................................., факс: ..............................., ел. поща: .................................................. 

в качеството си на участник в търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи  на ТП ДГС 

Суворово открит със Заповед №77/27.06.2017г. на Директора ан ТП ДГС Суворово , с настоящата 

ДЕКЛАРИРАМ: 

1.Извършил съм лично оглед на обектите, предмет на търга; 

2.Запознат съм с техническото им състояние и комплектованост; 

 

Запознат съм с наказателната отговорност, която нося по чл.313 от НК за попълване на декларация с 

невярно съдържани. 

 

дата:  .......................                 Декларатор:…………………………….. 

гр. ............................                            ( ......................................................................................................)      

                                                                           (подпис;  трите имена)  

 

 

 

 

 

 



 МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

   СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

   ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-СУВОРОВО” 
 

Адрес: гр. Суворово, ПК 9170, бул. „Възраждане“ №38, тел. 05153/2090, факс 05153/2057, e-mail: dgs.suvorovo@dpshumen.bg 
Образец №5 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

Долуподписаният /-ната/…................................................................................................................ 

 

с лична карта №........................................, издадена на …….......................…...от............................. 

 

с ЕГН............................................., в качеството ми на.................................................................... 

                                                                                                       (посочете длъжността) 

 на ......................................................................................................ЕИК.............................................  

                      (посочете фирмата на участника) 

със седалище и адрес на управление:  ................................................................................................ 

 

тел.: ......................................., факс: ..............................., ел. поща: .................................................. 

в качеството си на участник в търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи  на ТП ДГС 

Суворово, открит със Заповед №77/27.06.2017г. на Директора ан ТП ДГС Суворово, с настоящето 

предложение: 

Заявявам, че желая да закупя Тръжен №........, а 

именно:.............................................................................................................................. като предлагам цена в 

размер на .....................................лв.( .................................................................) , платима в 3(три) дневен срок 

от обявяване на резултатите за тръжната сесия. 

 

дата: .......................       …………………………….. 

 

гр. ...........................                            ( ...................................................................................................)     

                                 (подпис;  трите имена)  

 

 

 

 


