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 Препис 

 

 

 

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 

О Б Л А С Т E Н  У П Р А В И Т Е Л  Н А  О Б Л А С Т  Х А С К О В О  

 

З А П О В Е Д 

 

 

№ РД-13-24/ 08.03.2022 г. 

 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията във връзка с  чл. 64, ал. 1 от ЗДС, 

чл. 69 от ППЗДС и чл. 20 от Наредба № 7 от 14 ноември 1997 г. за продажба на движими 

вещи - частна държавна собственост 

 

І.НАРЕЖДАМ: 

  Да се проведе търг с явно наддаване по реда на раздел ІІІ от Наредба № 7 /14.11.97г. за 

продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от министъра на 

финансите ( Обн., ДВ, бр.109 от 1997г. ).  

Предмет на търга са  движими вещи, представляващи 352 бр. чугунени радиатори, 

демонтирани при ремонт на сградата на Областна администрация Хасково.  

Мотиви: При ремонта на сградата на Областна администрация Хасково е подменена 

отоплителната инсталация, като чугунените радиатори са демонтирани. С цел реализиране на 

приход и достигане  на  максимална  продажна цена е необходимо провеждане на търг.   

Начална тръжна цена: 21 712 лв. 

Търгът да се проведе на  23.03.2022 г. от 10.30 часа в стая № 17, ет. 1 в сградата на 

Областна администрация Хасково с адрес: гр. Хасково, пл. „Свобода”№5. 

Оглед на вещите се извършва всеки работен ден от от 9 до 17 ч. от датата на публикуване 

на обявата за търга до 22.03.2022г. Огледът може да се извърши в сградата на  Областна 

администрация Хасково, пл. „Свобода“ №5, след предварително заявяване на  тел. 

0879250987. 

Тръжната  документация  е  безплатна, като достъпът  до нея е осигурен по електронен 

път на сайта на Областна администрация Хасково:  https://www.hs.government.bg/posts/57,  

раздел  „Актуално“,  подраздел „Търгове“. 

За участие в търга, участниците следва да заплатят до 22.03.2022 г. депозит в размер на 

2171 лв. (10 % от тръжната цена на вещите) по следната сметка:  

IBAN: BG 23 DEMI 9240 3300 1169 75,  

BIC: DEMIBGSF в  БАНКА Търговска банка Д АД.  

 

mailto:oblast@hs.government.bg


6300 Хасково, пл. Свобода 5,Тел.: +359 38 60 80 11, факс: +359 38 60 80 50 

e-mail: oblast@hs.government.bg ,web: www.hs.government.bg 

 

 

 

ІІ. УТВЪРЖДАВАМ: 

Тръжната документация за провеждане на търга с явно наддаване, която съдържа: 

- Опис на вещите;  

- Изискванията към участниците;  

- Условията и организацията за провеждане на търга; 

-  Заявление за участие;  

- Проект на договор за покупко-продажба;  

- Декларации във връзка с търга – 3бр. 

 

ІІІ. НАЗНАЧАВАМ 

Комисия, която да организира и проведена търг с явно наддаване в състав : 

Председател:  …………………..... 

Членове: 

1. ………………………………… 

2. ………………………………… 

На 23.03.2022 г. , ако са налице изискванията на Наредба № 7 от 14 ноември 1997 г. за 

продажба на движими вещи - частна държавна собственост, председателят да определи 

стъпка за наддаване и комисията да организира наддаване между кандидатите. 

Председателят да обяви спечелилият наддаването кандидат, като класирането се отрази в 

протокол. 

Определеният за купувач да плати предложената цена в срок от три работни дни от 

обявяването, след което с него да се сключи договор за продажба. 

Председателят на комисията да организира публикуването на Обявата за търга в един 

централен и един местен ежедневник,  както  и  на  интернет  страницата  на  Областна 

администрация Хасково.  

В изпълнение на чл. 20, ал.3 от  Наредба № 7 / 14.11.1997г. извлечение от заповедта (с 

изключение на състава на комисията) да се обяви на видно място в сградата на Областна 

администрация Хасково, с адрес: гр. Хасково, пл. „Свобода“ № 5.  

Заповедта  да  се  сведе  до  знанието  на  членовете  на  комисията  за  сведение  и 

изпълнение. 

Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично. 

 

 

КАТЯ ПАНЕВА   -П- 

Областен управител на област Хасково 
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