
      МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО 

       ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ”ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА“ 

ЗАТВОРА В ГР. СЛИВЕН ІІІ –ТА КАТЕГОРИЯ 

 

 

 

З А П О В Е Д 

 

 

№ 173 

гр. Сливен, 18.05.2016 г. 

 

  

На основание чл.15, ал.1, т.8 от Закона за изпълнение на наказанията и 

задържането под стража (ЗИНЗС), във връзка с чл.64 от Закона за държавната 

собственост (ЗДС), чл.69, ал.1  от Правилника за прилагане на ЗДС и чл.3 от 

Наредба №7 от 14.11.1997 г. на Министерство на финансите, за продажба на 

движими вещи- частна държавна собственост, във връзка с чл.16 от 

Вътрешните правила за експлоатация и техническо обслужване  на МПС, 

плавателната техника, инженерната и селскостопанската  техника по щата на 

Главна дирекция „Изпълнение на наказанията и териториалните й служби и в 

изпълнение на заповед № Л-177/21.01.2016 г. на Главен директор на Главна 

дирекция „Изпълнение на наказанията” 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

І. В административната сграда на Затвора гр.Сливен, находяща се в 

гр.Сливен, кв.Индустриален, да бъде проведен търг с тайно наддаване за 

продажба на следните движими вещи – частна държавна собственост: 

- УАЗ 452 Д - специален рег.№ СН 25-51 НН с начална тръжна цена 

(НТЦ) -  3174 лв. (три хиляди сто седемдесет и четири лева) с вкл. ДДС– 

депозит 10% от НТЦ 

 ІІ. Извлечение от настоящата заповед, да бъде обявено на видно място 

на портала  и други подходящи сгради на Затвора гр. Сливен, а съкратена 

форма на обявата  за провеждане на търга да се публикува в национален 

ежедневник и регионално издание. 

ІІІ. Тръжната процедура се открива на 06.06.2016 г. Офертите на 

кандидатите с  всички необходими документи за участие в търга се приемат 

до 15:00 ч. на 13.06.2016 г. Те се подават в плик лично от кандидатите или от 

техен упълномощен представител в административната сградата на затвора 

Сливен, кв.Индустриален, служба „МТС”  от 09:00ч. до 16:00 ч., всеки  



 

работен ден. Същите задължително се попълват при спазването на всички 

изисквания за редовност на офертите, неспазването на които води до 

отстраняване на оферента от участие в търга.  

Наддаването да се извършва над обявената начална тръжна цена. 

Кандидатите подават офертата си в запечатан плик и представят документ за 

внесен депозит, документ за самоличност или удостоверение за съдебна 

регистрация за юридическото лице. 

 Председателят или определен от него член на комисията, преди 

приемане на документите, проверява дали са спазени условията за участие в 

търга и поставя върху плика с офертата тръжния номер на кандидата. В 

тръжния лист да се впишат всички получени оферти, по поредността на 

постъпването им и тръжните номера на кандидатите. 

 Приетата оферта се пуска в запечатана урна, от председателя на 

тръжната комисия, в присъствието на кандидата. 

ІV. Оглед на автомобилa може да бъде извършван в присъствие на 

служители на затвора от датата на публикуване на обявлението до изтичане 

срока за подаване на оферти по т. ІІІ от настоящата заповед, всеки работен 

ден от 9:00 до 16:00 ч. след подадена заявка за оглед, направена в деня 

предхождащ деня на огледа на телефони 044/622955,622956 (централи) в. 215 

(МТС) или 0878 278153 (Й.Русева – инспектор МТС). Място на огледа – 

затвора в гр.Сливен. 

На изложения автомобили да се постави табела с обозначение на 

наименованието и началната тръжна цена. 

V. Депозитът за участие в търга е 10% от началната тръжна цена на 

вещта, за които се кандидатства. Депозитът трябва да бъде внесен в касата на 

Затвора гр.Сливен. 

VІ. Търгът да се проведе чрез закрито заседание на Комисията 

определена със Заповед № 165/11.05.2016 г. в административната сграда на 

Затвора гр. Сливен в 16,00 ч. на 13.06.2016 г.  Комисията разглежда и класира 

офертите по реда на постъпване описан в тръжния лист. За спечелил търга се 

обявява кандидатът, предложил най-висока цена. 

 Когато двама и повече кандидати предложат една и съща цена, 

тръжната комисия определя крайния купувач чрез жребий. 

VІІ. За проведения търг Комисията да състави протокол, съгласно чл.11 

от Наредба №7/14.11.1997 г. на Министерство на финансите,за продажба на 

вещи – частна държавна собственост и класиране на офертите според най-

високата предложена цена. Резултатите от търга да се обявят на мястото за 

обяви до 17:00 часа на 13.06.2016 г. 

VІІІ. При неявили се кандидати до 15:00 часа на 13.06.2015 г., започва 

да тече втори срок от 14.06.2015 г.  до 15:00 часа на 21.06.2016 г. Началнa 



 

 

тръжнa ценa (НТР)– съгласно чл.15 от Наредба №7 от 14.11.1997 г. на 

Министерство на финансите, за продажба на вещи – частна държавна 

собственост 

Вторият търг да се проведе чрез закрито заседание на Комисията 

определена със Заповед № 165/11.05.2016 г. в административната сграда на 

Затвора гр. Сливен в 16:00 ч. на 21.06.2016 г. Резултатите от търга да се 

обявят на мястото за обяви – до 17:00 ч. на 21.06.2016 г. 

IX. Спечелилият търга внася предложената тръжна цена в срок до  

3 (три) работни дни от датата на обявяване на резултатите. Ако плащането не 

се извърши в този срок, депозитът на спечелилия търга се задържа и се 

предлага на следващия по ред кандидат да заплати предложената от него 

цена. Ако вторият по ред кандидат не извърши плащане в срок до 3 работни 

дни от получаване на предложението, тръжната комисия отбелязва със 

забележка в тръжния протокол, че вещта не е продадена. 

X. Непродадените движими вещи от двата поредни търга се продават 

при условията на чл.16 от Наредба № 7 от 14.11.1997 г. на Министерство на 

финансите, за продажба на движими вещи - частна държавна собственост. 

Заповедта за продажба се поставя на мястото на обяви. 

 Разходите по прехвърлянето, като данъци, такси и др. изискуеми 

подобни, са изцяло за сметка на купувачa. Всички разходи, като вдигане на 

закупенaта вещи след плащане на цената и др. подобни, са за сметка на 

купувача. 

 Заплащането на цената става в български лева в брой в касата на 

Затвора Сливен. За продажбата се издава фактура. 

 Настоящата заповед да се доведе до знанието на председателя и 

членовете на комисията за сведение и изпълнение. 

 

 

      НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА: / п / 

        комисар Й. Данев 


