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П Р О Т О К О Л 
 

 Днес  27.10.2015г.  Комисия назначена със Заповед  №227 от 08.10.2015г.  на 
директора на ТП ДЛС Шерба, в състав: 

Председател: Вълкана Славова- лесничей при ТП ДЛС Шерба 
Секретар: Даниел Душев- лесничей при ТП ДЛС Шерба 
Членове: 1.Илина Стоянова- юрисконсулт при ТП ДЛС Шерба 
                  2.инж.Слави Златинов- главен инженер при ТП ДЛС Шерба 

             3. Мариана Йоргакиева- счетоводител при ТП ДЛС Шерба  
 

Поради отсъсъствието на Г-жа Валя Стойчева - редовен член на комисията, участие в същата 
взе Г-н Даниел Душев- резервен член, съгласно Заповед №227 от 08.10.2015г.  на директора на 
ТП ДЛС Шерба. 

Поради отсъсъствието на Г-н Атанас Атанасов - редовен член на комисията, участие в 
същата взе Г-жа Вълкана Славова-  резервен член, съгласно Заповед №227 от 08.10.2015г.  на 
директора на ТП ДЛС Шерба. 

 
         Се събра на заседание от 11.00 часа в административната сграда на ТП «ДЛС Шерба» при 

«СИДП» ДП гр.Шумен , за да проведе процедура втори търг с тайно наддаване за продажба на 
движими вещи – частна държавна собственост на ТП ДЛС Шумен при „СИДП” ДП Шумен, а 
именно: 

     Тръжен №1- Трактор колесен, марка ЮМЗ, Модел 6Л, с контролен №В 02292, първа 
регистрация 1990 година, дизел, основен цвят- червен/жълт ,  с начална тръжна цена 1900 
лева без ДДС; 

Тръжен №3- Л.а. „ВАЗ 21213“,  с контролен №В 8263 КС, първа регистрация 1995 
година, основен цвят- бял, места 4+1 ,  с начална тръжна цена 900 лева без ДДС; 

Тръжен №4- Л.а. УАЗ 469,  с контролен №В 8259 КС, първа регистрация 1988 година, 
бензин, основен цвят- бежов, места 4+1 ,  с начална тръжна цена 600 лева без ДДС; 

     Тръжен №5- Л.а. УАЗ 31514,  с контролен №В 8427 КК, първа регистрация 1990 
година, основен цвят- светло син, места 6+1 ,  с начална тръжна цена 850 лева без 
ДДС; 

Тръжен №6- Л.а. УАЗ 469,  с контролен №В 2453 КХ, първа регистрация 1989 година, 
основен цвят- зелен, места 4+1 ,  с начална тръжна цена 600 лева без ДДС; 

Тръжен №8- Л.а. марка „Опел“, модел Вектра,  с контролен №В 8264 КС, първа 
регистрация 1995 година, основен цвят- тъмно син , места 4+1 ,  с начална тръжна цена 
1000 лева без ДДС; 

Търгът се провежда по реда на   Наредба №7/14.11.1997г. за продажба на движими вещи - 
частна държавна собственост       

         Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на Наредбата. 
 
                 



ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА 
На заседанието присъстваха и следните лица, в чието присъствие, комисията 

започна своята работа: 
На обявената дата , час и място, а именно : 27.10.2015г., 11.00 часа, 

административна сграда на ТП ДЛС Шерба, офис с.Старо Оряхово, обл.Варна , 
ул.”Дунав ” №   е налице присъствие на кандидати заявили участие, както следва: 

- Петър Желев Петров- законен представител на „Стари коли“ ЕООД 
- Георги Баев Колев 

 С оглед последното и утвърдените тръжни условия, Комисията започна своята 
работа, като обяви следния дневен ред: 

I. Комисията обяви следният дневен ред на заседанието, съгласно 
изискванията на предварително обявените тръжни  условия: 

            ПЪРВИ ЕТАП 
1. Получаване на Регистъра на  представените оферти. 
2.Проверка на офертите за съответствие с изискванията предварително обявените 

условия от външна страна. 
3. Отваряне на плика с офертата   и проверка за съдържанието  на документите, 

които съдържа, съгласно предварително обявените тръжни  условия 
4. Предложение за допускане и/или отстраняване от участие в процедурата. 
II. Действия на комисията съгласно обявеният дневен ред. 
По точка 1. Получаване на Регистъра на  представените оферти. 

         Съгласно полученият списък и представените оферти, комисията констатира, че за 
участие в процедурата са получени следните оферти: 
        кандидат №1 – вх. № 2524/26.10.2015г. , час на постъпване на Офертата  - 11.00 
часа  
         „Стари коли“ ЕООД, седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул.“Георги 
Раковски“ №77, ет.2,, ап.55, ЕИК 203107187, представлявано от управител Петър 
Желев Петров 
        Участва за вещ с Тръжен №6 
 
         кандидат №2 – вх. № 2531/26.10.2015г. , час на постъпване на Офертата  - 14.40 
часа  
        Георги Баев Колев, ЕГН 6405030940, лична карта №640951711 издадена на 
21.09.2010г. от МВР Варна с постоянен адрес: с.Горен чифлик, общ.Долни чифлик, 
обл.Варна, ул.“Мургаш“ №3 
         Участва за вещ с Тръжен №6 
 

Комисията извърши служебна проверка относно съответствие на кандидата с 
изискванията на тръжните условия и проверка на офертата  за съответствие с 
изискванията на  предварително обявените условия от външна страна. 

Комисията констатира следните обстоятелства с оглед изискванията на 
предварително обявените условия: 

Офертата отговаря от външна страна на изискванията на предварително 
обявените тръжни  условия. 

По точка 3. Отваряне на плика с офертата  и проверка за съдържанието  на 
документите, които съдържа, съгласно предварително обявените  тръжни условия. 

1.Офертата  на кандидат №1  съдържа  необходимите документи, съгласно 
предварително обявените тръжни условия, както следва: 
    (1)Заявление за участие; 
     (2) Копие от лична карта за физически лица. 



     (3) Документ за внесен депозит за участие; 
     (4) Декларация – образец №3: 
     (5) Декларация – образец №4 
     (6) Декларация – образец №2 
     (7) Извлечение от Търговския регистър 
     (8) Талон за регистрация по ДДС 
    
      В отделен запечатан и непрозрачен плик   , кандидатът е  представил  „Ценовото 
предложение”. 

2.Офертата  на кандидат №2  съдържа  необходимите документи, съгласно 
предварително обявените тръжни условия, както следва: 
     (1)Заявление за участие; 
     (2) Копие от лична карта за физически лица. 
     (3) Документ за внесен депозит за участие; 
     (4) Декларация – образец №3: 
     (5) Декларация – образец №4 
      В отделен запечатан и непрозрачен плик   , кандидатът е  представил  „Ценовото 
предложение”. 
 

По точка 4. Предложение за допускане и/или отстраняване от участие в 
процедурата. 

В  резултат на направените констатации, Комисията, единодушно взе следното 
решение: 

 
     ДОПУСКА ДО УЧАСТИЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: 
        кандидат №1 – вх. № 2524/26.10.2015г. , час на постъпване на Офертата  - 11.00 
часа  
         „Стари коли“ ЕООД, седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул.“Георги 
Раковски“ №77, ет.2,, ап.55, ЕИК 203107187, представлявано от управител Петър 
Желев Петров 
        Участва за вещ с Тръжен №6 
 
         кандидат №2 – вх. № 2531/26.10.2015г. , час на постъпване на Офертата  - 14.40 
часа  
        Георги Баев Колев, ЕГН 6405030940, лична карта №640951711 издадена на 
21.09.2010г. от МВР Варна с постоянен адрес: с.Горен чифлик, общ.Долни чифлик, 
обл.Варна, ул.“Мургаш“ №3 
         Участва за вещ с Тръжен №6 
 

ВТОРИ ЕТАП от заседанието на комисията 
I. Комисията обяви следният дневен ред на заседанието, съгласно 

предварително обявените от възложителя условия: 
1. Отваряне на плика  с „Предлагана цена”  на допуснатите до участие кандидати. 

         Редовно подадените ценови предложения се класират , както следва: 
За спечелил търга се обявява участникът предложил най-висока цена. При положение, 

че са предложени еднакви цени се тегли жребий. На второ място се класира участникът, 
предложил втора след най-високата цена, която не може да бъде по-ниска от 
първоначално обявената. 

 
 



         II. Действия на комисията съгласно обявеният дневен ред. 
По точка Първа: 

Комисията пристъпи към отваряне на плика с „Предлагана цена на допуснатите   
кандидати, и обяви предложената  от кандидата цена, както следва: 
           Относно Вещ с Тръжен №6- Л.а. УАЗ 469,  с контролен №В 2453 КХ, първа 
регистрация 1989 година, основен цвят- зелен, места 4+1 ,  с начална тръжна цена 
600 лева без ДДС; 
            Предложение на кандидат № 1- „Стари коли“ ЕООД, седалище и адрес на 
управление: гр.Варна, ул.“Георги Раковски“ №77, ет.2,, ап.55, ЕИК 203107187, 
представлявано от управител Петър Желев Петров  

610.00 /шестотин и десет/ лева без ДДС 
 
          Предложение на кандидат №2 – Георги Баев Колев, ЕГН 6405030940, лична 
карта №640951711 издадена на 21.09.2010г. от МВР Варна с постоянен адрес: с.Горен 
чифлик, общ.Долни чифлик, обл.Варна, ул.“Мургаш“ №3 

          625.00 /шестотин двадесет и пет/ лева без ДДС 
 

ТРЕТИ ЕТАП: 
I. Комисията обяви следният дневен ред на заседанието, съгласно 

изискванията на предварително обявените от възложителя условия: 
1. Класиране на  офертите според размера на предложената цена. Търгът се печели 

от участника предложил най- висока цена. 
2. Приключване работата на комисията, закриване на заседанието и предаване  на 

протокола и цялата документация на възложителя. 

 По точка първа: 
 

 КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА СЛЕДНОТО КЛАСИРАНЕ: 
            Относно Вещ с Тръжен №6- Л.а. УАЗ 469,  с контролен №В 2453 КХ, първа 
регистрация 1989 година, основен цвят- зелен, места 4+1 ,  с начална тръжна цена 
600 лева без ДДС; 

 
Класиран на първо място:  

         Георги Баев Колев, ЕГН 6405030940, лична карта №640951711 издадена на 
21.09.2010г. от МВР Варна с постоянен адрес: с.Горен чифлик, общ.Долни чифлик, 
обл.Варна, ул.“Мургаш“ №3 

Предложена цена за : покупка  на вещ с Тръжен №6- Л.а. УАЗ 469,  с контролен 
№В 2453 КХ, първа регистрация 1989 година, основен цвят- зелен, места 4+1 

625.00 /шестотин двадесет и пет/ лева без ДДС 
 

Класиран на второ място: 
          кандидат №1 – вх. № 2524/26.10.2015г. , час на постъпване на Офертата  - 11.00 
часа  
         „Стари коли“ ЕООД, седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул.“Георги 
Раковски“ №77, ет.2,, ап.55, ЕИК 203107187, представлявано от управител Петър 
Желев Петров 
          

 Предложена цена за : покупка  на вещ с Тръжен №6- Л.а. УАЗ 469,  с контролен 
№В 2453 КХ, първа регистрация 1989 година, основен цвят- зелен, места 4+1 

610.00 /шестотин и десет/ лева без ДДС 



По точка Втора: 
Резултатите от търга се обявяват на видно място в сградата на ТП ДЛС Шерба и 

обявяват в Профила на купувача. 
Комисията констатира, че в резултат на проведения търг на обявената втора дата- 

27.10.2015г. са останали непродадени следните движими вещи – частна държавна собственост на 
ТП ДЛС Шерба при „СИДП” ДП Шумен, както следва: 

 
Тръжен №1- Трактор колесен, марка ЮМЗ, Модел 6Л, с контролен №В 02292, първа 

регистрация 1990 година, дизел, основен цвят- червен/жълт ,  с начална тръжна цена 1900 
лева без ДДС; 

Тръжен №3- Л.а. „ВАЗ 21213“,  с контролен №В 8263 КС, първа регистрация 1995 
година, основен цвят- бял, места 4+1 ,  с начална тръжна цена 900 лева без ДДС; 

Тръжен №4- Л.а. УАЗ 469,  с контролен №В 8259 КС, първа регистрация 1988 година, 
бензин, основен цвят- бежов, места 4+1 ,  с начална тръжна цена 600 лева без ДДС; 

     Тръжен №5- Л.а. УАЗ 31514,  с контролен №В 8427 КК, първа регистрация 1990 
година, основен цвят- светло син, места 6+1 ,  с начална тръжна цена 850 лева без 
ДДС; 

Тръжен №8- Л.а. марка „Опел“, модел Вектра,  с контролен №В 8264 КС, първа 
регистрация 1995 година, основен цвят- тъмно син , места 4+1 ,  с начална тръжна цена 
1000 лева без ДДС; 

 Съгласно т.5.3. и т.5.4. от  Заповед №227 от 08.10.2015г.  на директора на ТП ДЛС Шерба- се 
прилага разпоредбата на чл. 16 от Наредба № 7 /14.11.1997г. за продажба на движими вещи – 
частна държавна собственост 

 Датата на провеждането на продажбата по чл. 16 от Наредба   № 7/14.11.1997г. е на седмия 
ден от датата на провеждане на втория търг от 11.00 часа в административната сграда на ТП 
ДЛС Шерба, офис с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.“Дунав“ №8 

Ако този ден е почивен , търгът се провежда в горепосочения час на първия след него  
работен ден. 

 
Настоящия протокол, ведно с цялата събрана в хода на процедурата документация се 

представи на директора на ТП «ДЛС Шерба» при «СИДП» - гр.Шумен  на 27.10.2015г. 
  
КОМИСИЯ: 
Председател : /п/.................................... 
Вълкана Славова 
Секретар: /п/.......................................... 
Даниел Душев 
Членове: 
1. /п/ ....................................................... 
Илина Стоянова 
2.  /п/ ....................................................... 
инж.Слави Златинов  
3.  /п/ ...................................................... 
Мариана Йоргакиева 
 
 

                                                                    УТВЪРДИЛ: инж.Йордан Радославов                                  
                                                               ДИРЕКТОР НА ТП ДЛС „Шерба” /п/ печат 

 
                                                                              27.10.2015г.   


