ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО „К. А. ТИМИРЯЗЕВ”
гр. Две могили, обл. Русенска, ул. “Чавдар войвода” , №1; e-mail: pgss_dm @ abv.bg

ЗАПОВЕД
№ 17
ГР.ДВЕ МОГИЛИ / 02.10.2017 г
На основание чл. 66 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане
с имоти и вещи – общинска собственост в община Две могили, област Русе и резултата от
проведения търг, обективиран в Протокол от 29.09.2017 г. на назначената със Заповед №
15/29.09.2017 г. на Директора на ПГСС „К. А. Тимирязев” – Две могили комисия за провеждане
на публичен търг с явно наддаване за продажба на отпадъци от черни и цветни метали,
съдържащи се в различни видове бракувани ДМА на ПГСС „К. А. Тимирязев” – гр. Две могили

О П Р Е Д Е Л Я М:
За спечелил публичния търг с явно наддаване за продажба на отпадъци от черни и
цветни метали, съдържащи се в различни видове бракувани ДМА на ПГСС „К. А. Тимирязев” –
гр. Две могили „Плам“ ЕООД, ЕИК 117683363, със седалище и адрес на управление гр. Две
могили, обл. Русе, ул. „Лом“ № 21, представлявано от Пламен Николаев Пенчев управител с цена в размер на 0,25 лв/кг или обща покупна цена за цялото прогнозно
количество вторични суровини в общ размер на 17 500 лв. (седемнадесет хиляди и петстотин
лева).
На основание чл. 67, ал. 1 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в община Две могили, област Русе
заповедта да се връчи на участниците в търга лично или по пощата на посочения от тях адрес за
кореспонденция.
Настоящата заповед се обяви на видно място в сградата на ПГСС „К. А. Тимирязев” –
Две могили, достъпно за всички заинтересувани лица, и на интернет страницата на училището.
Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й на
участниците в търга по реда на АПК пред Административен съд - Русе.
Спечелилият търга е длъжен да заплати тръжната цена за прогнозното количество скрап
в 14-дневен срок от влизането в сила на настоящата заповед по сметка на ПГСС „К. А.
Тимирязев”: IBAN BG17UBBS80023106109702, BIG UBBSBGSF при ТБ ОББ АД. След
плащането на тръжната цена на спечелилия търга да се предостави достъп до вторичните
суровини за натоварване и претегляне. Закупените вторични суровини следва да се вдигнат от
спечелилия търга най-късно в срок от пет работни дни от датата на плащането. След този срок
той дължи магазинаж в размер на 2% от заплатената цена.
Окончателната цена, дължима за вторичните суровини, според тяхното действително
количество, ще бъде определена след претегляне на цялото количество скрап, като постигнатата
тръжна цена за килограм бъде умножена с действителните килограми на продаваните отпадъци.
Претеглянето ще е за сметка на ПГСС „К. А. Тимирязев” и ще се извърши на кантара на ЗКПУ
„Филип Тотю” гр. Две могили. Реалното количество продавана скрап ще се установи с кантарни
бележки от претеглянето.
След установяване на действителното количество продавани вторични суровини
страните, в еднодневен срок, окончателно уреждат плащанията помежду си. Ако прогнозното

количество е по-малко от действителното, ПГСС „К. А. Тимирязев” връща съответната част от
платената цена на спечелилия търга. Ако действителното количество е по-голямо, спечелилия
търга доплаща съответната разлика на училището. След окончателното разплащане се връща и
внесения депозит за участие.
Ако спечелилият търга не заплати цената в 14-дневния срок, се приема, че се е отказал да
заплати предложената цена и депозита не се връща. В този случай за спечелил търга се
определя един от останалите участници в търга, определен след жребий, като участникът,
предложил следващата по размер наемна цена в размер на 0,24 лв./кг.
След изтичането на срока на обжалване на настоящата заповед, внесените депозити от
страна на неспечелилите участници да бъдат освободени.
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