ОБЯВА
Териториално статистическо бюро – Югоизток, със седалище: гр. Бургас, ул.
„Янко Комитов“ № 3, на основание чл. 64, ал. 1 от Закон за държавната
собственост, чл. 69 от Правилник за прилагане на Закона за държавната
собственост, чл. 3 и чл. 5, ал. 1 от Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на
движими вещи - частна държавна собственост, Заповед № ЮИ-РД-0488/13.09.2018 г. на директора на ТСБ – Югоизток, обявява търгове с тайно
наддаване на движими вещи – офис оборудване и обзавеждане - частна държавна
собственост (Приложения № № № 1, 2 и 3), публикувано в интернет страницата
на НСИ – www.nsi.bg, рубрика „Търгове“.
Търговете ще бъдат проведени на:
 25.09.2018 г. от 10:00 часа, на адрес: гр. Бургас, ул. „Янко Комитов“ № 3,
ет. II, конферентна зала;
 26.09.2018 г., от 10:00 часа, на адрес: гр. Ямбол, ж.к. „Златен рог“№ 20, ет.
I, конферентна зала;
 27.09.2018 г. от 10:00 часа, на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 5,
ет. III, стая 302.
В търговете могат да вземат участие всички български и чуждестранни
физически или юридически лица, лично или чрез изрично упълномощен
представител. Огледът на вещите се извършва в присъствието на представител
на ТСБ на горепосочения адрес, всеки работен ден от 09:00 часа до 11:30 часа и
от 14:00 до 16:00 часа, считано от датата на публикуване на обявата в ежедневник
до 21.09.2018 г. за Бургас, до 25.09.2018 г. за Ямбол, до 26.09.2018 г. за Стара
Загора.
Тръжната документация е безплатна и може да бъде изтеглена от интернет сайта
на НСИ.
Внасянето на депозит за участие в съответния търг се заплаща в брой, в касата
на ТСБ – Югоизток от 9:00 до 16:30 часа, съответно на адрес:
 гр. Бургас, ул. „Янко Комитов“ № 3, ет. 5, стая 5;
 гр. Ямбол , ж.к. „Златен рог“№ 20, ет. 3 , стая 303;
 гр. Стара Загора, ул. Армейска“ № 5, ет. 4 , стая 403.
Размерът на депозита е 10% от началната тръжна цена.
Всеки участник може да направи само едно наддавателно предложение за една
или повече от движимите вещи, предмет на тръжната процедура. За спечелил
търга се обявява кандидатът, предложил най-висока цена. Когато двама или
повече кандидати предложат една и съща цена, тръжната комисия определя
крайния купувач чрез жребий.
Тръжните документи се подават от кандидата или от негов изрично
упълномощен представител, в запечатан плик.
Краен срок за подаване на документи за участие в търга – до 16:30 часа на:
 21.09.2018 г. в гр. Бургас, ул. „Янко Комитов“ № 3, ет. 5, стая 5
 25.09.2018 г. в гр. Ямбол, ж.к. „Златен рог” № 20, ет. ІІІ, стая 303

 26.09.2018 г. гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 5, ет. 4, стая 403
Към заявлението кандидатите следва да представят и следните документи:
1. За ЮЛ или ЕТ - копие от документ за регистрация или единен
идентификационен код (ЕИК) на участника съгласно чл. 23 от Закона за
търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
или еквивалентен документ на съдебен или административен орган на
чуждестранни юридически лица;
2. Копие от документ за внесен депозит;
3. Декларация за липса на задължения към НСИ;
4. Декларация по чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК.
Физическите лица представят копие на документ за самоличност и документите
по т. 2, 3 и 4.
Спечелилите търга участници следва да заплатят в брой предложената от тях
цена в срок до три работни дни от датата на обявяване на резултатите.
За допълнителна информация - тел. 056 851 913; 046 686315; 042 619412.

