
 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „АКАД. С.П. КОРОЛЬОВ” 

2600 гр.Дупница, обл.Кюстендил, ул.”Орлинска” № 70, тел.0701/51835 

e-mail: pg_koroljov@abv.bg 

 

 

 

З А П О В Е Д 

 

  № 065/20.09.2016 г. 

 

 

 

На основание  чл.259,ал.1 от ЗПУО, Раздел ІІІ от Наредба № 7от 14 ноември 

1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост и писмо от МОН 

с вх. № 643 от 09.08.2016 г.  

 

                                                              НАРЕЖДАМ: 

 

І. Да се проведе търг с явно наддаване за продажба на движими вещи, съгласно 

приложения списък при следните условия: 

1. Начални тръжни цени – утвърдените пазарни оценки, изготвени от лицензиран 

оценител, съгласно приложения списък. 

2. Начин на плащане на цената – срок до 3 работни дни от закриване на търга, след 

което с купувача се сключва договор за покупко-продажба. 

3. Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена – внася се в касата на училището 

до деня преди търга. 

4. Тръжната документация се получава от касиера  след издадена квитанция за внесена 

такса от 10,00 лева в касата на училището до 16,00 ч. в деня преди търга. 

5. Оглед на вещите може да се извърши от 14,00 до 16,00 часа за времето от 05.10.2016 

г. до 07.10.2016 г. на адрес: гр. Дупница, ул. Никола Малашевски № 20. 

 

ІІ. Търгът ще се проведе на 11.10.2016 г. от 11,00 часа в работилниците на бившата ПГ 

по машиностроене, намиращи се в гр.Дупница, ул. Никола Малашевски № 20  

 

В случай на непровеждане на търга, последващи търгове ще се проведат на18.10.2016 

г. и на 25.10.2016 г. при спазване на същите условия, на същото място и час. 

Заявленията за участие в повторния търг се приемат до  17.10.2016 г. и до 24.10.2016 г. 

 

Настоящата заповед да се обяви на видно място в ПГ „Акад. Сергей П.  

Корольов” - гр. Дупница за сведение и изпълнение. 

 

 

 

 

 

ИНЖ. ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА 

Директор на ПГ ”Акад. Сергей П. Корольов” 

гр. Дупница 
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