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ТРЪЖЕН ПРОТОКОЛ ЗА СПЕЧЕЛЕН ТЪРГ 

 

 

 

Днес  30.10.2020г.  Комисия назначена със Заповед  №332 от 14.10.2020г.  на директора 

на ТП ДЛС Шерба, в състав: 

Председател: (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)- зам.директор при ТП ДЛС Шерба 

Секретар: (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)- зам.директор при ТП ДЛС Шерба 

Членове: 1.(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)- юрисконсулт при ТП ДЛС Шерба 

                  2.(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)-  касиер домакин  при ТП ДЛС Шерба 

                        3.(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)- счетоводител при ТП ДЛС Шерба         

 Във връзка с  процедура търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – частна 

държавна собственост на ТП ДЛС  Шерба при „СИДП” ДП Шумен, а именно: 

 

     Тръжен №6- Автобус «Чавдар» модел  «С-5»,  рег  № В 6609 СН ,    с начална 

тръжна цена 360,00  лева без ДДС. 

 

В резултат на проведения явен търг,  комисията обяви за спечелил: кандидат №1 –                       

вх. №3558/29.10.2020г. , час на постъпване на Офертата  - 10,10 часа - Румен /(заличено на 

осн. чл. 59 от ЗЗЛД)/ Ангелов, ЕГН /(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)/, адрес: /(заличено на 

осн. чл. 59 от ЗЗЛД)/ 

          при цена в размер на 378,00  лв.( словом: триста седемдесет и осем )лева без ДДС 

 

 

Класиран на второ място:  

кандидат №2 – вх. №3559/29.10.2020г. , час на постъпване на Офертата  - 10.18 часа  

Филка /(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)/ Ангелова, ЕГН /(заличено на осн. чл. 59 от 

ЗЗЛД)/, адрес: /(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)/ 

             при цена в размер на 360,00  лв.( словом: триста и шестдесет ) лева без ДДС 

 

      Участникът обявен за спечелил търга за дадената вещ заплаща за същата, посочената 

от него цена,  в срок до три работни дни от закриване на търга.  

 

       Плащането се извършва по банков път по сметка на ТП „ ДЛС Шерба” :  /(заличено 

на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)/ 

 При отказ на участник, обявен за спечелил да плати посочената от него цена в 

определения срок. депозитът му се задържа. 

 

 

 

mailto:dls.sherba@dpshumen.bg


 Настоящият тръжен протокол се състави в 4 екземпляра - един екземпляр за тръжната 

комисия, един екземпляр за спечелилия търга и класирания на второ място, и един екземпляр 

за касата на продавача. 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

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

(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) 

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

(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД 

)Членове: 

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

(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) 

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

(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) 

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

(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) 

 

 

Спечелил: ............/п/............ 

                  /(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)/ 

 

Класиран на второ място:............/п/........................ 

                  /.(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)./ 

 


