
 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ  -ГР.СМОЛЯН 

ТП  ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ЧЕПИНО” 

ГР.ВЕЛИНГРАД 4600, КВ.ИНДУСТРИАЛЕН, ПК.15, Тел/Факс  0359/51836 

БУЛСТАТ 2016195800244 e-mail :dlschepinо@ucdp-smolian.com 

 

      ЗАПОВЕД 

 

        № РД 05- 704/20.12.2021г. 

 

На основание чл. 64 от Закона за държавната собственост вр. чл. 69 от ППЗДС във вр. чл. 5 

ал. 1 и ал. 2 и чл.6 от Наредба No7/14.11.1997г. за продажба на движими вещи - частна 

държавна собственост , вр. чл. 174, ал.2 от Закона за горите, за продажба на налични негодни 

и ненужни за употреба движими ДМА. 

 

      НАРЕЖДАМ: 

 

1. Да се проведе търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи – частна държавна 

собственост на ТП ДЛС "Чепино" при ЮЦДП-гр. Смолян. 

 

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

"Чепино" при ЮЦДП-гр. Смолян, както следва: 

 

2.1. Тръжен №1 -  пакет от употребявани оръжия 29 бр. Оръжията не се продавт по 

отделно, търга е за целия пакет. 

 

 

№ 
Вид на 

оръжието 
Марка Модел Калибър Зав. Окончателна 

пазарна ст-т, 

без ДДС 

 1 Карабина Збрьовка 270 270 48435 132,00 

 2 Карабина Збрьовка 30-60 30-60 54201 72,00 

 3 Пушка Сеит 
Етиен 

 12 524713 96,00 

4 Пушка ИЖ 17 12 31335 64,00 

5 Пушка ИЖ 17 12 056075 64,00 

6 Пушка ТОЗ АА 17-01 14571 56,00 

7 Пушка ТОЗ АА 17-01 13241 56,00 

8 Пушка ТОЗ АА 17-01 14578 56,00 

 9 Пушка ТОЗ АА 17-01 14573 56,00 

10 Пушка ИЖ 12 12 А09797 84,00 

11 Цев на 

пушка 
ИЖ 27Е 12 8774524 56,00 

12 Пушка ИЖ 12 12 ВР9288 84,00 

13 Пушка ИЖ 12 12 8774503 84,00 

14 Пушка ИЖ 17 12 Х00753 64,00 

15 Пушка ИЖ 26Е 12 06954 86,00 

16 Пушка ИЖ 26E 12 09723 86,00 



17 Пушка ИЖ 17 12 055336 64,00 

18 Пушка ИЖ 12 12 ВМ0598 84,00 

19 Пистолет ЧЗ С27 7,65 453378 50,00 

20 Пистолет ЧЗ C27 7,65 538263 39,00 

21 Пистолет ТТ  7,62 ДГ3658 36,00 

22 Пистолет ТТ  7,62 ЦГ4866 36,00 

23 Пистолет ТТ   ГЖ591 32,00 

24 Пистолет ЧЗ CZ50 

V70R 
7,65 839419 60,00 

25 Пистолет ЧЗ C27 7,65 152746 39,00 

26 Пистолет ЧЗ C27 7,65 178299 50,00 

27 Пистолет ЧЗ C27 7,65 179749 50,00 

28 Пистолет ТТ  7,62 НК325 36,00 

29 Пистолет ТТ  7,62 НГ557 36,00 

Сумарно 1808,00 

 

2.2. Началната цена за Тръжен №1 е в размер на 1808,00 /хиляда осемстотин и осем лева и 00 

ст./ лева без ДДС. 

3. Вид на тръжната сесия- търг с тайно наддаване по реда на чл. 5 и сл. от Наредба 

No7/14.11.1997г. За продажба на движими вещи - частна държавна собственост. 

 

4. Място, време и начин на оглед на вещта: 

4.1. Административна сграда на ТП ДЛС „ Чепино”- гр.Велинград, кв. „Индустриален“, обл. 

Пазарджик. 

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

последния работен ден предхождащ деня на провеждане на търга включително в 

присъствието на представител на ТП ДЛС „ Чепино”. 

 

5. Дата, час и място за провеждане на търга 

5.1. Дата на провеждане на търга – 10.01.2022 г. от 10.30ч. в адм. сграда на ТП ДЛС „ 

Чепино”, гр.Велинград, кв. „Индустриален“, обл. Пазарджик. Резултатите се обявяват в деня 

на провеждане на тръжната процедура, на мястото за обяви в ТП ДЛС „ Чепино” и раздел 

Процедури на ТП ДЛС "Чепино" на интернет адреса на ЮЦДП-гр. Смолян -www.ucdp-

smolian.com. 

5.2. Повторен търг ще се проведе от 10.30 часа на 17.01.2022 г. в административната сграда 

на ТП ДЛС „ Чепино”- гр.Велинград, кв. „Индустриален“, обл. Пазарджик. при същите 

условия. Основания за провеждане на повторен търг- липса на подадени оферти за тръжните 

вещи на първи по ред търг и/или останали непродадени тръжни вещи. 

5.3. 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 на последния работен ден 

предхождащ деня на провеждане на търга включително. 

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

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

собственост. 

6. Условия за провеждане на търга 

6.1. Тръжната документация може да бъде получена от деловодството на ТП ДЛС „ Чепино”, 

гр.Велинград, кв. „Индустриален“, обл. Пазарджик всеки работен ден от 9.00 часа до 16.00ч. 

до последния работен ден предхождащ деня на провеждане на търга включително. Същата е 

публично достъпна на интернет адрес: www.ucdp-smolian.com , раздел Процедури на ТП ДЛС 



"Чепино" 

6.2. Внасянето на депозита за участие се извършва по сметка на ТП ДЛС „ Чепино” : 

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА, клон гр. Велинград, Банкова сметка : 

BG03CECB979010E8473500 в срок до последния работен ден предхождащ деня на 

провеждане на търга включително. Размерът на депозита е 10% от началната тръжна цена за 

съответния тръжен номер поотделно. 

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

6.3.1. не са обявени в несъстоятелност или са в производство по обявяване в 

нвсъстоятелност; 

6.3.2. не се намират в ликвидация или в производство по обявяване на ликвидация; 

6.3.3. не са лишени от правото да упражняват търговска дейност; 

6.3.4. нямат изискуеми задължения към ЮЦДП- гр. Смолян или неговите териториални 

поделения. 

6.4. Участнициъе трябва да разболагт с валидно разрешително за съхранение и 

търговия с оръжие издадено от КОС. 

6.5. Заявления за участие в търга се подават до 16.00 часа на последния работен ден 

предхождащ деня на провеждане на търга включително, в деловодството на ТП ДЛС 

"Чепино" – гр. Велинград, кв. „Индустриален“, обл. Пазарджик. 

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

упълномощен представител в срока посочен от условията в деловодството на ТП ДЛС 

"Чепино", на административен адрес: гр. Велинград, кв. „Индустриален“, обл. Пазарджик. 

Върху плика се изписва името на кандидата и тръжния номер на веща/вещите , за които 

участва. 

6.7.Със заявлението участникът представя и следните документи: 

6.7.1. копие на документ за внесен депозит 

6.7.2. посочване на ЕИК за юридически лица 

6.7.3. копие на нотариално заверено пълномощно при участие чрез представител 

6.7.4. посочване на Булстат номер по Закон за регистър Булстат (за лицата , за които е 

относимо) . 

6.7.5.копие на лична карта - в случаите когато кандидатът е физическо лице 

6.7.6. копие на валидно разрешително за съхранение и търговия с оръжие издадено от 

КОС. 

6. 7.7.. ценово предложение, поставено в отделен запечатан непрозрачен плик. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Ценовата оферта се представя по образеца, като върху плика в който се 

поставя се описва: „Ценова оферта за - За тръжна вещ No ........и името на кандидата. Когато 

кандидата участва за повече от една тръжна вещ, същият представя отделни пликове с ценови 

оферти за всяка тръжна вещ поотделно. 

6.8. Отварянето, разглеждането и класирането на офертите се извършва по реда на тяхното 

завеждане в регистъра на ТП ДЛС "Чепино", на открито заседание от 10.30 часа на 

10.01.2022г. от 

Комисия , назначена от Директора на ТП ДЛС "Чепино" в административната сграда на 

адрес: гр. Велинград, кв. „Индустриален“, обл. Пазарджик. 

6.9. Присъствието на участниците или на техните представители при отварянето на офертите 

е задължително. 

6.10. Оферти , депозирани в пликове с нарушена цялост не се приемат за разглеждане и 

класиране. 

6.11. За спечелил търга се обявява участникът предложил най-висока цена за съответния 

тръжен номер. 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. 

6.12. Участниците задължително посочват предлагана цена за всеки тръжен номер, за който 

участват. Участници неспазили посоченото изискване се отстраняват от участие в тръжната 



процедура и депозираната от тях оферта не подлежи на оценка и класиране.. 

6.13. Когато има депозирана само една ценова оферта, комисията отваря същата и обявява 

съответния кандидат за спечелил търга ако предложената в офертата му цена и равна или по-

висока от начално обявената. 

6.14. За проведения търг комисията съставя тръжен протокол в три екземпляра - един за 

спечелилия търга, един за комисията и един за касата на продавача 

6.15. Резултатите от търга се обявяват на видно място в сградата на ТП ДЛС "Чепино" и 

раздел Процедури на ТП ДЛС "Чепино" на интернет адреса на ЮЦДП – гр. Смолян – 

www.ucdp-smolian.com. 

 

7. Начин на плащане 

7.1. Участникът обявен за спечелил търга за даденият тръжен номер заплаща за същия, 

посочената от него цена, намалена с размера на депозита, и добавен размер на дължимото 

ДДС в срок до три работни дни от датата на обявяване на резултатите от търга. . Плащането 

се извършва по банков път по сметка на ТП ДЛС "Чепино" : ЦЕНТРАЛНА 

КООПЕРАТИВНА БАНКА, клон гр. Велинград, Банкова сметка : 

BG03CECB979010E8473500  

7.2. 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 веща 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 вещите. 

7.3. При отказ на класирания на второ място да закупи веща в определения срок, депозитът 

му не се връща и тръжната комисия отбелязва със забележка в тръжния протокол , че веща не 

е продадена. 

7.4..Връщането на депозитите на не спечелилите търга участници се извършва в три дневен 

срок след подписване на тръжния протокол . 

7.5. Закупените вещи се предават на купувача след плащането на предложената от него цена. 

Закупените вещи , следва да се вдигнат от купувача най- късно в седмодневен срок от датата 

на плащането. 

След този срок, Купувачът дължи магазинаж в размер на 5.00лв. на ден. за срок от един 

месец. В случай че и след този срок, закупената вещ не се вдигне от купувача, ТП ДЛС 

"Чепино" има право да развали едностранно договора с купувача и да обяви нов търг за 

същата. 

7.6. На основание чл. 11 ал. 3 от Наредба 7/14.11.1997 год. в седем дневен срок от датата на 

обявяване на резултатите участниците в търга могат да подадат жалба по реда на 

Административно процесуалния кодекс за неспазване на условията и реда на неговото 

провеждане. 

7.7. Неизпълнението на кое 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 провеждане на търга, назначавам Комисия в следния състав: 

Председател: 

 

 инж. Димитър Маргаритов- гл. инженер при ТП ДЛС "Чепино" 

 

Членове: 

  1. Мария Павлова - юрисконсулт при ТП ДЛС "Чепино" 

  2. Мими Петрова- касиер домакин при ТП ДЛС "Чепино" 

   3. Диана Шутева- счетоводител при ТП ДЛС "Чепино" 

  4. Тодор Дебелушин – специалист ловно стопанство при ТП ДЛС "Чепино" 

 

8.1.За резервни членове на комисията определям: 

http://www.ucdp-smolian.com/


 

-инж. Али Мареков- зам.директор при ТП ДЛС "Чепино" 

- Антоанета Славчева- счетоводител при ТП ДЛС "Чепино" 

 

8.2. За проведения търг комисията да състави тръжен протокол в 3 екземпляра - един за 

спечелилия търга, един за комисията и един за касата на продавача 

8.3. След приключване работата на комисията протокола да ми бъде представен в същия ден 

за утвърждаване. 

 

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

със следното съдържание: 

9.1. Препис от заповедта за провеждането на търга. 

9.2. Текст на обявата за провеждане на търга 

9.3.Условия за провеждане на процедурата 

9.4. Приложени образци на заявления. 

9.5.Образец на ценова оферта 

 

10. Обявата за провеждане на търга да се оповести в ежедневник при спазване изискванията 

на Наредба No7/1997год. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост 

 

11. Препис от настоящата заповед да се постави, съгласно изискванията на Наредба 

No7/1997год. За продажба на движими вещи – частна държавна собственост на таблото за 

уведомления в сградата на ТП ДЛС "Чепино" и обяви на интернет страницата – раздел 

Процедури на ТП ДЛС "Чепино". 

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

изпълнение. 

 

 

 

     Директор ТП ДЛС „Чепино“:............./п/........................ 

         /инж. Атанас Атанасов/ 

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на 

личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 


