
СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ 
„ ПОП МИНЧО КЪНЧЕВ „ ГР. СТАРА ЗАГОРА

З А П О В Е Д

№ 4 / 23.09.2015г.
Гр. Стара Загора

На основание чл. 147, ал.1, т.1 от ППЗНП чл.64 Закона за държавната 
собственост ( ЗДС), чл. 69, ал.1 от правилника за прилагане на ЗДС , чл.2, 
ал.2, и чл.18, във връзка с чл.6 от от Наредба №7 от 14.11.1997 г. За 
продажба на движими вещи -  частна държавна собственост на 
Министерство на финансите , за продожба на движими вещи частна 
държавна собствености в изпълнение на Решение №1 по Протокол № 4 - 
15/17.07.2015 г. одобрен от министъра на образованието.

Н А Р Е Ж Д А М

I.B административната сграда на Затвора гр. Стара Загора , находяща се в 
гр. Стара Загора , кв.“ Индустриален“, да бъде проведен търг с явно 
наддаване за купувачи на движими вещи моторни превозни средства 
(МПС) -  частна държавна собственост, собственност на СОУ „ Поп Минчо 
Кънчев“ гр. Стара Загора- негодни и излишни вещи по обособени позиции 
и при начална тръжна цена за всяка от тях , както следва,
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Цената се офертира и заплаща в левове.

И.Тръжната процедура се открива на 28.09. 2015г.
Търгът ще се проведе на 14.10. 2015 г. в 10,00 часа в административната сграда 
на Затвора гр. Стара Загора , находящаща се в гр. Стара Загора , кв.“ 
Индустриален“.
ITT. В търга могат да участват както физически така и юридически лица , така и 
еднолични търговци.
ГУ.Размер на депозита за участие



Размерът на депозита за участие в търга е 10%/ десет процента/ от началната 
тръжна цена на вещите по съответната обособена позиция.

Депозитът следва да бъде внесен по банков път , в лева, по банкова сметка на 
СОУ „ Поп Минчо Кънчев“ гр. Стара Загора 
Банка : УНИКРЕДИТ -  БУЛБАНК клон Стара Загора 
BIC : UNCRBGSF 
IBAN: BG98UNCR76303100115760 
Не покъсно от 16,30 ч. на 13.10.2015 г.

В случай , че кандидатът , спечелил търга се откаже да сключи договор 
,внесеният от него депозит остава в полза на СОУ „ Поп Минчо Кънчев“ гр. 
Стара Загора . Депозитът на спечелилия търга се задържа като гаранция за 
сключване на договора и се освобождава при пълното и заплащане.Депозитите 
на участниците в търга се освобождават в срок от 5 / пет/ работни дни след 
датата на търга.

У.Оглед на автомобилите може да бъде извършен всеки работен ден от 09,00 до 
16,00 часа на място в Затвора гр. Стара Загора кв. Индустриален в присъствието 
на Марит Тонев Маринов -  гл. счетоводител , телефон за контакт : 042/619536 . 
На изложения автомобил се поставя табела с обозначение на наименованието и 
началната тръжна цена.

УЬЗаявленията се участие се приемат до 17,00 на 13.10.2015г. в СОУ „ Поп 
Минчо Кънчев“ гр. Стара Загора - кв.“ Индустриален- Затвора “ и се подават от 
участника или от негов изрично упълномощен прадставител. Към заявлението 
участниците следва да представят и :
1. ИЕК съгласно Закона за търговския регистър (за лицата , регистрирани по 
Търговския закон), или заверено от ЕИК по Булстат за юридически лица с 
нестопанска цел).
2. Удостоверение за актуално съдебно състояние с валидност 6 месеца от датата 
на подаване на заявлението (само за юридически лица с нестопанска цел- 
оригинално или заверено копие).
3. Документ за внесен деподит (заверено копие);
4. Декларация за липса на задължения СОУ „ Поп Минчо Кънчев“ (оргинал).
5. Физически лица представят документ за самоличност (копие и оргинал за 
сверка) и докементите по т.З и т.4.

Заявлението и приложените към него документи се поставят в непрозрачен 
плик , върху който се посочва наименованието на търга ; името/ наименованието 
на учасника ;ЕИК/БУЛСТАТ ; адрес ; имейл .

УП.Уеловия и ред на провеждане на търга .
1 .В търга могат да участват само лица , които нямат задължения към СОУ „ Поп 
Минчо Кънчев“. Търгът се провежда при условие , че са внесени депозити , най - 
малко от двама участници .
2.Преди започване на търга председателят на комисията или упълномощен от 
него член проверява документите за самоличност на участниците на търга, 
пълномощните и документите за внесен депозит . Лицата , които са 
упълномощени от участниците, подали заявление за участие , се явяват и



легитимират пред тръжната комисия чрез представяне на документ за 
самоличност и документ , удостоверяващ представителната им власт .
3. Председателя на тръжната комисия открива търга . Тръжната комисия 
проверява редовността на подадените документи и отстранява от участие 
участник , подал нередовни документи .
4. Председателят на тръжната комисия определя стъпката за наддаване, която 
неможе да бъде по-малко от 5 на сто и повече от 10 на сто от началната тръжна 
цена .Наддаването се извършва чрез обявяване от участниците на 
последователни суми над началната цена, като всяко увеличение е равно на 
определената стърка.
5. Наддаването се извършва , чрез обявяване на 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 .
6. Наддавателните предложения се правят отделно за всяка обособена позиция.
7. Извличение на настоящата Заповед , с изключение на състава на комисията да 
бъдат обявени в сградата на Затвора гр. Стара Загора и в интернет страницата на 
СОУ „ Поп Минчо Кънчев“ , както и условията на търга да бъдат публикувани в 
един централен и един местен ежедневник .

VIII. За проведения търг комисията да състави в петдневен срок от датата на 
провеждане на търга протокол в три екземпляра и да обяви резултатите до 
19.10.2015 г. на място за обяви в сградата на Затвора гр. Стара Загора .

IX. Директорът на СОУ „ Поп Минчо Кънчев“ издава заповед за определяне на 
купувач и сключване на договор за покупко-продажба с участниците 
,определени за купувачи , които са внесли предложената цена в срок.
IX. Определените купувачи по отделните позиции следва да платят предложената 
цена в срок от три дни от датата на обявяване на резултатите на следната 
банкова сметка на СОУ „ Поп Минчо Кънчев“ .
Банка : УНИКРЕДИТ -  БУЛБАНК клон Стара Загора
BIC : UNCRBGSF
IBAN: BG98UNCR76303100115760
В случай на неплащане на цената в срок , депозита не се връща и за спечелил 
търга служебно се обявява участника , предложил при наддаването следваща по 
размер цена , след което той се поканва в срок от 3 работни дни да извърши 
плащането.

Ако не внесе цената в определения срок , председателят на комисията отбелязва 
със забележка в тръжния протокол , че веща не е продадена.

X. Закупените вещи следва да се изтеглят от купувача най-късно в 5 дневен срок 
от датата на подписване на договора . Купувачът след този срок дължи 
магазинаж за всеки ден закъснение в размер на 1% от цената на закупената и 
неполучева в срок вещи.



У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :

Документация за участие в търга с явно наддаване за определяне на купувач 
на движими вещи -  частна държавна собственост (моторни превозни средства), 
стопанисвани от СОУ „ Поп Минчо Кънчев“ , както следва :
1 .Обявление за провеждане на търга;
2.Заявление за учасати ;
3. Декларация за липса на задължение към СОУ „ Поп Минчо Кънчев“ ;
4. Приложение -  списък на движими вещи (моторни превозни средства),

Възлагам на председателя на комисията цялостната организация за провеждане 
на тръжната процедура.

Настоящата заповед да се връчи на членовете на комисията за сведение и 
изпълнение.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на председателя на комисията : 
Рени Андреева Андреева.

Директор :


