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П Р О Т О К О Л 
 

 Днес  16.10.2018г.  Комисия назначена със Заповед  № 425 от 03.10.2018 г.  на Директора на 

ТП ДЛС Шерба, в състав: 

Председател: (заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)- зам.директор при ТП ДЛС Шерба 

Секретар: (заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)- - РСО-главен счетоводител при ТП ДЛС Шерба 

Членове: 1.(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)- - юрисконсулт при ТП ДЛС Шерба 

                  2.(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)- - касиер домакин  при ТП ДЛС Шерба 

                  3.(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)- - счетоводител  при 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 търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи – 

частна държавна собственост на ТП ДЛС Шумен при „СИДП” ДП Шумен, а именно: 
  1. Тръжен №1- Компютър настолен Simens, година на въвеждане – 2008г.  не работещ, с начална тръжна 

цена 5.00  лева без ДДС 

    2.Тръжен №2- Компютър настолен Simens,  година на въвеждане – 2008г.,  не работещ, с начална тръжна 

цена 5.00 лева без ДДС 

    3.Тръжен №3- Компютър настолен Simens,  година на въвеждане – 2008г., не работещ, липсва дискетно 

устройство, с начална тръжна цена 5.00 лева без ДДС 

    4.Тръжен №4- Компютър настолен Simens,  година на въвеждане – 2008г.,  не работещ, с начална тръжна 

цена 5.00 лева без ДДС. 

    5.Тръжен №5- Компютърна конфигурация NEC,  година на въвеждане – 2008г.,  не работещ,  с начална 

тръжна цена 6.50 лева без ДДС 

    6.Тръжен №6- Компютърна конфигурация NEC, година на въвеждане – 2008г.,  не работещ, липсва 

дискетно устройство;,  с начална тръжна цена 6.50 лева без ДДС 

    7.Тръжен №7- Монитор,процесор, принтер,  година на въвеждане – 1992г.  не работещи;  с начална 

тръжна цена 6.00 лева без ДДС 

    8.Тръжен №8- Компютър Пентиум,  година на въвеждане – 1999г.,  не работещ, без дискетно устройство;  

с начална тръжна цена 5.00 лева без ДДС 

    9.Тръжен №9- Компютър 480,  година на въвеждане – 1995г.,  не работещ, без дънна платка;  с начална 

тръжна цена 5.00 лева без ДДС 

   10.Тръжен №10- Компютър,  година на въвеждане – 1994г.,  не работещ, разглобен;  с начална тръжна 

цена 5.00 лева без ДДС 

   11.Тръжен №11- Компютър,  година на въвеждане – 1994г.,  не работещ, разглобен;  с начална тръжна 

цена 5.00 лева без ДДС 

   12.Тръжен №12- Компютърна система P II 233 mhz, година на въвеждане -1998г.,  не работеща;  с начална 

тръжна цена 6.00 лева без ДДС 

   13.Тръжен №13- Компютър Пентиум 600 mhz,  година на въвеждане – 2000г.,  не работещ;  с начална 

тръжна цена 5.00 лева без ДДС 

    14.Тръжен №14- Компютър Пентиум 111600 mhz,,  година на въвеждане – 2000г.,  не работещ;  с начална 

тръжна цена 5.00 лева без ДДС 
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    15.Тръжен №15- Компютър Пентиум MS WIN ME DEM,  година на въвеждане – 2001г.,  не работещ, без 

дискетно устройство;  с начална тръжна цена 5.00 лева без ДДС 

    16.Тръжен №16- Компютър Пентиум MS WIN ME DEM,  година на въвеждане – 2001г.,  не работещ, без 

дискетно устройство;  с начална тръжна цена 5.00 лева без ДДС 

    17.Тръжен №17- Локална мрежа (кабели) ,  година на въвеждане – 2003г.,  не работеща;  с начална 

тръжна цена 2.00 лева без ДДС 

   18.Тръжен №18- Компютърна конфигурация MB, - година на въвеждане – 2003г., не работеща, без 

дискетно устройство;  с начална тръжна цена 6.00 лева без ДДС 

   19.Тръжен №19- Компютърна конфигурация, - година на въвеждане – 2007г.,  не работеща, без дискетно 

устройство;  с начална тръжна цена 6.00 лева без ДДС 

   20.Тръжен №20- Климатик GV-24-H, - марка „Мidea”,  година на въвеждане – 2008г., не работещ – за 

части и скраб;  с начална тръжна цена 20.00 лева без ДДС 

   21.Тръжен №21- Телефонна уредба Панасоник,  година на въвеждане – 1996г , не работеща;  с начална 

тръжна цена 4.00 лева без ДДС 

   22.Тръжен №22- Шкаф офис,  година на въвеждане – 2009г.,   с начална тръжна цена 3.00 лева без ДДС 

 Търгът се провежда по реда на    чл. 64 от Закона за държавната собственост вр. чл. 69 от ППЗДС 

във вр. чл. 5 ал. 1 и ал. 2 и чл.6 от 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: 16.10.2018г., 11.00 часа, административна 

сграда на ТП ДЛС Шерба,  с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.”Дунав ” №8  не   е налице 

присъствие на кандидати заявили участие. 

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 регистър на представените оферти, комисията констатира, че за 

участие в процедурата в определения краен срок за първа тръжна сесия- до 16.30 часа на 

15.10.2018г. не са налице подадени, съответно регистрирани оферти от евентуални 

кандидати за участие в процедурата. 

 

  Във връзка с посоченото, Комисията обявява търга за обявената дата - 16.10.2018 г. от    

11.00 часа в административната сграда на ТП ДЛС Шерба- с.Старо Оряхово, обл.Варна,                  



ул.Дунав № 8  за непроведен, поради липса на депозирани оферти, като е установено че са  

останали непродадени следните движими вещи – частна държавна собственост на ТП ДЛС Шерба при 

„СИДП” ДП Шумен, съгласно Заповед №425/03.10.2018г. на директора на ТП ДЛС Шерба. 

  1. Тръжен №1- Компютър настолен Simens, година на въвеждане – 2008г.  не работещ, с начална 

тръжна цена 5.00  лева без ДДС 

    2.Тръжен №2- Компютър настолен Simens,  година на въвеждане – 2008г.,  не работещ, с начална 

тръжна цена 5.00 лева без ДДС 

    3.Тръжен №3- Компютър настолен Simens,  година на въвеждане – 2008г., не работещ, липсва 

дискетно устройство, с начална тръжна цена 5.00 лева без ДДС 

    4.Тръжен №4- Компютър настолен Simens,  година на въвеждане – 2008г.,  не работещ, с начална 

тръжна цена 5.00 лева без ДДС. 

    5.Тръжен №5- Компютърна конфигурация NEC,  година на въвеждане – 2008г.,  не работещ,  с 

начална тръжна цена 6.50 лева без ДДС 

    6.Тръжен №6- Компютърна конфигурация NEC, година на въвеждане – 2008г.,  не работещ, липсва 

дискетно устройство;,  с начална тръжна цена 6.50 лева без ДДС 

    7.Тръжен №7- Монитор,процесор, принтер,  година на въвеждане – 1992г.  не работещи;  с начална 

тръжна цена 6.00 лева без ДДС 

    8.Тръжен №8- Компютър Пентиум,  година на въвеждане – 1999г.,  не работещ, без дискетно 

устройство;  с начална тръжна цена 5.00 лева без ДДС 

    9.Тръжен №9- Компютър 480,  година на въвеждане – 1995г.,  не работещ, без дънна платка;  с 

начална тръжна цена 5.00 лева без ДДС 

   10.Тръжен №10- Компютър,  година на въвеждане – 1994г.,  не работещ, разглобен;  с начална тръжна 

цена 5.00 лева без ДДС 

   11.Тръжен №11- Компютър,  година на въвеждане – 1994г.,  не работещ, разглобен;  с начална тръжна 

цена 5.00 лева без ДДС 

   12.Тръжен №12- Компютърна система P II 233 mhz, година на въвеждане -1998г.,  не работеща;  с 

начална тръжна цена 6.00 лева без ДДС 

   13.Тръжен №13- Компютър Пентиум 600 mhz,  година на въвеждане – 2000г.,  не работещ;  с начална 

тръжна цена 5.00 лева без ДДС 

    14.Тръжен №14- Компютър Пентиум 111600 mhz,,  година на въвеждане – 2000г.,  не работещ;  с 

начална тръжна цена 5.00 лева без ДДС 

    15.Тръжен №15- Компютър Пентиум MS WIN ME DEM,  година на въвеждане – 2001г.,  не работещ, 

без дискетно устройство;  с начална тръжна цена 5.00 лева без ДДС 

    16.Тръжен №16- Компютър Пентиум MS WIN ME DEM,  година на въвеждане – 2001г.,  не работещ, 

без дискетно устройство;  с начална тръжна цена 5.00 лева без ДДС 

    17.Тръжен №17- Локална мрежа (кабели) ,  година на въвеждане – 2003г.,  не работеща;  с начална 

тръжна цена 2.00 лева без ДДС 

   18.Тръжен №18- Компютърна конфигурация MB, - година на въвеждане – 2003г., не работеща, без 

дискетно устройство;  с начална тръжна цена 6.00 лева без ДДС 

   19.Тръжен №19- Компютърна конфигурация, - година на въвеждане – 2007г.,  не работеща, без 

дискетно устройство;  с начална тръжна цена 6.00 лева без ДДС 

   20.Тръжен №20- Климатик GV-24-H, - марка „Мidea”,  година на въвеждане – 2008г., не работещ – за 

части и скраб;  с начална тръжна цена 20.00 лева без ДДС 

   21.Тръжен №21- Телефонна уредба Панасоник,  година на въвеждане – 1996г , не работеща;  с начална 

тръжна цена 4.00 лева без ДДС 

   22.Тръжен №22- Шкаф офис,  година на въвеждане – 2009г.,   с начална тръжна цена 3.00 лева без ДДС 

 

Във връзка с изложеното, Комисията предлага търга  за вещи с тръжни номера от №1 

до №22 да се отложи за  определената повторна дата със Заповед №425/03.10.2018г. на 



Директора на ТП ДЛС Шерба - 26.10.2018г. от 11.00 часа в административната сграда на                               

ТП ДЛС Шерба, с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.Дунав №8 и при същите условия. 

Настоящият протокол да се обяви на видно място в сградата на ТП ДЛС Шерба и 

публикува в   Профила на купувача на ТП ДЛС Шерба по обособения раздел на процедурата. 
 

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

представи на Директора на ТП ДЛС «Шерба» при «СИДП» - гр. Шумен  на 16.10.2018 г. 

  

 

 

 

КОМИСИЯ: 

Председател :................./п/................... 

(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)-  

Секретар:............./п/............................. 

(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)-  

Членове: 

1. ............/п/........................................... 

(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)-  

2................./п/....................................... 

(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)- 

 3.............../п/........................................ 

(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)-  

 

                                                   УТВЪРДИЛ: (заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)- /п/ печат 

                                                                        ДИРЕКТОР НА ТП ДЛС„Шерба” 

                                                                              16.10.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


