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СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ 
ОХРИДСКИ” 

с. Камен, общ.Стражица, обл. Велико Търново, ул. „Н.Й.Вапцаров” № 2 
тел.: 06163 2201, e-mail: soukamen@abv.bg 

                                                 
 
 

   З  А  П  О  В  Е  Д 
 

  № 964 /19.06. 2014 г. 
 
 

 На основание 147, ал.1, т.1 от ППЗНП, чл.122, ал.1 от НРПУРОИ и 
Решение № 498 от 27.05.2014год. по протокол № 41 от заседание на 
Общински съвет Стражица 
 
 

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М: 
 
 

1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване  на 09.07.2014год. 
от 10.00 часа в СОУ „Св.Климент Охридски”, с. Камен, община Стражица за 
продажба на вещи,  частна общинска собственост с начална тръжна цена, 
както следват: 

 
№ 
по 
ред 

Вид 
 

Държавен 
контроле
н номер 

Двигате
л № 

Рама Начална 
тръжна 

цена (лв) 
1 фреза универсална           504.00 

Словом: Петстотин и четири лева 
2 трактор ЮМЗ 6-Л ВТ5489Е 6070019 060264     1134.00  

Словом: Хиляда сто тридесет и четири лева 
3 трактор ЮМЗ 6-Л ВТ4191ЕВ 20459 084742     2160.00  

Словом: Две хиляди сто и шестдесет лева 
4 трактор ЮМЗ 6-Л ВТ4189ЕВ 490812 137159     2604.00  

Словом: Две хиляди шестотин и четири лева 
5 тороразпръсквачка – РТП 2.5         2478.00  

Словом: : Две хиляди четиристотин седемдесет и осем лева 
6 сеялка “СПН 6”  ВТ00071А        756.00  

Словом: Седемстотин петдесет и шест лева 
7 сеялка “Саксония А 201”  80542ВТ   1680.00         

Словом: Хиляда шестстотин и осемдесет лева 
8 култиватор - КРН-4,2  ВТ00067А         1026.00  

Словом:Хиляда и двадесет и шест  лева 
9 култиватор “КПС 4”  ВТ80533      1080.00 

Словом: Хиляда и осемдесет лева 
10 Струг голям    4320.00 

Словом: Четири хиляди триста и двадесет лева 
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11 Плуг 4х25 ВТ080535   420.00 
Словом: Четиристотин и двадесет  лева 

12 Плуг 4х25 ВТ00063А         672.00  
Словом: Шестстотин седемдесет и два лева 

13 Плуг 4х25 ВТ00073А   864.00 
Словом: Осемстотин шестдесет и четири лева 

14  
 

Ремарке РСД 4   3016 2100.00 

Словом: Две хиляди и сто лева 
15 Сламопреса „Форшрит” ВТ03345А   1800.00 

Словом:Хиляда и осемстотин лева 
16 Плуг 4х40 ВТ03340А  2342 1344.00      

Словом: Хиляда триста четиридесет и четири лева 
17 Шлосерско шкафче малко    86.40 

Словом: Осемдесет и шест лева и 40 ст.   
18 Шлосерско шкафче малко    86.40 

Словом: : Осемдесет и шест лева и 40 ст. 
19 Шлосерско шкафче малко    86.40 
 Словом: Осемдесет и шест лева и 40 ст. 

20 Шлосерско шкафче малко    67.20 
 Словом:Шестдесет и седем  лева и 20ст. 

21 Ремарке Елена   2138 1530.00 
 Словом:Хиляда петстотин и тридесет лева 

22 Трактор Т150К    3948.00 
 Словом:Три хиляди деветстотин четиридесет и осем лева 

23 Косачка ГДР 301    2442.00 
 Словом: Две хиляди четиристотин четиридесет и два лева 

24 Ремарке  РСД 4      1920.00 
 Словом: Хиляда деветстотин и двадесет лева 

25 Ремарке  РСД 4      1080.00 
 Словом: Хиляда и осемдесет лева 

26 Лекотоварен автомобил УАЗ  270790 6052 756.00 
 Словом: Седемстотин петдесет и шест лева 

27 Валяк зъбен    672.00 
 Словом: Шестстотин седемдесет и два лева 

28 Валяк зъбен    672.00 
 Словом: : Шестстотин седемдесет и два лева 

29 Валяк зъбен    672.00 
 Словом: Шестстотин седемдесет и два лева 

30 Валяк зъбен    672.00 
 Словом: : Шестстотин седемдесет и два лева 

31 Валяк зъбен    672.00 
 Словом: : Шестстотин седемдесет и два лева 

32 Валяк зъбен    672.00 
 Словом: : Шестстотин седемдесет и два лева 

33 Сеновал    13680.00 
 Словом:Тринадесет хиляди шестстотин и осемдесет лева 

34 Мивка от хром никел с две отделения    144.00 
 Словом:Сто и четиридесет и четири лева 
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35 Трактор Т 150В ВТ04233 903618 37884 4320.00 
 Словом:Четири хиляди триста и двадесет лева 

36 Цистерна    972.00 
 Словом: Деветстотин седемдесет и два лева 

37 Цистерна    972.00 
 Словом: Деветстотин седемдесет и два лева 

38 Цистерна    972.00 
 Словом: Деветстотин седемдесет и два лева 

39 Цистерна    972.00 
 Словом: Деветстотин седемдесет и два лева 

40 Цистерна    972.00 
 Словом: Деветстотин седемдесет и два лева 

41 Цистерна    972.00 
 Словом:Деветстотин седемдесет и два лева 

42 Брана дискова БД 7 ВТ0069А   4950.00 
 Словом:Четири хиляди деветстотин и петдесет лева 

 
2.Определям стъпка на наддаване върху началната тръжна цена 10%, 

като наддаването се извършва с точен брой стъпки- една, две и т.н 
3.Търгът да се проведе на 09.07.2014год.  във физкултурния салон на 

СОУ „Св.Климент Охридски”, с. Камен, общ. Стражица,  ул. „Н.Й.Вапцаров” 
№2 от  10.00 часа. 
 4. При не провеждане на търга на обявената дата,  определям втора дата 
за неговото провеждане - на 05.08.2014г. във физкултурния салон на СОУ 
„Св.Климент Охридски”, с. Камен, общ. Стражица,  ул. „Н.Й.Вапцаров” №2 
от  10.00 часа, при спазване на първоначалните условия. 

5.Одобрявам тръжната документация за продажба на вещите, частна 
общинска собственост, която кандидатите за участие в търга  могат получат 
до  12 часа на 08.07.2014год. и до 12 часа на 04.08.2014год. за втората дата в 
деловодството на СОУ „Св.Климент Охридски” с. Камен, общ. Стражица, 
ул.„Н.Й.Вапцаров” № 2. от Завеждащ административно техническа служба 
(ЗАТС)  

6.Цената на тръжната документация, е  60.00 (шестдесет лева) с ДДС и  
се заплаща в сроковете, определени в т.5. в счетоводството на  
СОУ„Св.Климент Охридски”с. Камен, общ. Стражица ул.„Н.Й.Вапцаров”№ 2 
 7 Определям депозитната вноска за участие в търговете - 20% от 
началната тръжна цена на вещите. 

Депозита за участие се внася по сметка на СОУ „Св.Климент 
Охридски”, с. Камен, общ. Стражица IBAN: BG89STSA93003300157320, BIC: 
STSABGSF, при Банка „ДСК” ЕАД,  клон Стражица до 15часа  на 
08.07.2014год., и за втора дата - до  15часа на 04.08.2014год. 

8. Заявленията и предложенията за участие в търга се подават в 
деловодството (ЗАТС)  в СОУ„Св.Климент Охридски” с. Камен, общ. 
Стражица, ул. „Н.Й.Вапцаров” № 2 до 16.00 часа на 08.07.2014год. и до 16.00 
часа  на 04.08.2014год.(за обявената втора дата). 

При депозиране на заявлението участникът заплаща такса в размер на 
14.00/четиринадесет лева/. 
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 9.Оглед на обектите, предмет на търга, може да се извърши в 
стопанският двор на СОУ„Св.Климент Охридски” с. Камен – в бившата 
ПГСС „Марко Ангелов” с.Камен , ул. Васил Априлов № 21  всеки работен 
ден от  23.06.2014год. до 08.07.2014год. от 13.00 до 16.00 часа и от 
22.06.2014год. до 04.07.2014год. от 13.00 до 16.00 часа (за обявената втора 
дата) срещу издадено удостоверение  за  оглед на вещите по образеца, 
приложен към тръжната документация. 

Кандидатите или упълномощени от тях лица са длъжни да извършат 
оглед на вещите и се запознаят с вида на обекта, неговите характеристики и 
действителното му състояние към момента. 
 10. Спечелилият участник заплаща: 
  10.1. такса за обслужване на сделката в размер на 2% върху 
продажната цена; 
  10.2. стойността  на извършената експертна оценка в размер на 
80,00 лв.(осемдесет лева) 
  10.3. местен данък  в размер на 2.5% върху продажната 
стойност на вещите, дължим по чл. 44 от ЗМДТ.  
  10.4. всички разходи свързани с прехвърлянето на собствеността 
на вещите. 
 11.Сроковете  за извършване на плащанията по т. 10.1, 10.2 и 10.3 се 
определят в Заповедта за  обявяване на спечелилите.  
 12. За участие в търга кандидатите представят посочените в тръжните 
книжа документи. 
  
 Цените и таксите посочени в тази Заповед и цената на Заявлението за 
участие  са определени с Решение № 498 от 27.05.2014 год. по протокол № 41 
от заседание на Общински съвет Стражица. 
 
 Препис от заповедта да се връчи на заинтересованите лица за сведение 
и изпълнение. 
 
Телефон за контакти 06163 2201 
 
 
Елена Данаилова 
Директор на СОУ„Св.Климент Охридски” 
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	Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:

