МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - СОФИЯ
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП
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Адрес за кореспонденция: с. Старо Оряхово, ул. „Дунав“ № 8
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ПРОТОКОЛ

Днес 20.10.2015г. Комисия назначена със Заповед №227 от 08.10.2015г. на директора на
ТП ДЛС Шерба, в състав:
Председател: инж.Атанас Атанасов- зам.директор при ТП ДЛС Шерба
Секретар: Валя Стойчева- ръководител счетоводен отдел при ТП ДЛС Шерба
Членове: 1.Илина Стоянова- юрисконсулт при ТП ДЛС Шерба
2.инж.Слави Златинов- главен инженер при ТП ДЛС Шерба
3.Даниел Душев- лесничей при ТП ДЛС Шерба
Поради отсъсъствието на Г-жа Мариана Йоргакиева- 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
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:
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 №2- Трактор колесен, марка МТЗ- 80, с контролен №В 02293, първа регистрация 1980
година, дизел, основен цвят- син , с начална тръжна цена 1500 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 №7- Л.а. „Мицубиши“, модел L 300, с контролен №В 3697 АТ, първа регистрация 1989
година, основен цвят- синьозелен металик , места 7+1 , с начална тръжна цена 1100 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 : 20.10.2015г., 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:
- Радостина Димчева Иванова
- Петър Желев Петров- законен представител на „Стари коли“ ЕООД
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. № 2426/16.10.2015г. , час на постъпване на Офертата - 13.50 часа
Радостина Димчева Иванова, ЕГН 8106111036, лична карта №641982151 издадена
на 22.02.2011г. от МВР Варна с постоянен адрес: с.Голица, общ.Долни чифлик, обл.Варна
Участва за вещ с Тръжен №7
кандидат №2 – вх. № 2434/19.10.2015г. , час на постъпване на Офертата - 12.20 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 №2
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
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
(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”.
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. № 2426/16.10.2015г. , час на постъпване на Офертата - 13.50 часа
Радостина Димчева Иванова, ЕГН 8106111036, лична карта №641982151 издадена на
22.02.2011г. от МВР Варна с постоянен адрес: с.Голица, общ.Долни чифлик, обл.Варна
Участва за вещ с Тръжен №7
кандидат №2 – вх. № 2434/19.10.2015г. , час на постъпване на Офертата - 12.20 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 №2
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 №7- Л.а. „Мицубиши“, модел L 300, с контролен №В 3697 АТ,
първа регистрация 1989 година, основен цвят- синьозелен металик , места 7+1 , с начална
тръжна цена 1100 лева без ДДС;

Предложение на кандидат № 1- Радостина Димчева Иванова, ЕГН 8106111036,
лична карта №641982151 издадена на 22.02.2011г. от МВР Варна с постоянен адрес:
с.Голица, общ.Долни чифлик, обл.Варна
предложена цена: 1500,00 / хиляда и петстотин / лева без ДДС
Относно Вещ с Тръжен №2- Трактор колесен, марка МТЗ- 80, с контролен №В 02293,
първа регистрация 1980 година, дизел, основен цвят- син , с начална тръжна цена 1500 лева
без ДДС
Предложение на кандидат №2 – „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: 1630,00 / хиляда шестотин и тридесет / 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
протокола и цялата документация на възложителя.

на

По точка първа:
КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА СЛЕДНОТО КЛАСИРАНЕ:
Относно Вещ с Тръжен №7- Л.а. „Мицубиши“, модел L 300, с контролен №В 3697 АТ,
първа регистрация 1989 година, основен цвят- синьозелен металик , места 7+1 , с начална
тръжна цена 1100 лева без ДДС;

Класиран на първо място:
Радостина Димчева Иванова, ЕГН 8106111036, лична карта №641982151 издадена на
22.02.2011г. от МВР Варна с постоянен адрес: с.Голица, общ.Долни чифлик, обл.Варна
предложена цена: 1500,00 / хиляда и петстотин / лева без ДДС
Класиран на второ място: няма
Относно Вещ с Тръжен №2- Трактор колесен, марка МТЗ- 80, с контролен №В 02293,
първа регистрация 1980 година, дизел, основен цвят- син , с начална тръжна цена 1500 лева
без ДДС
Класиран на първо място:
„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: 1630,00 / хиляда шестотин и тридесет / лева без ДДС
Класиран на второ място: няма
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 първа дата- 20.10.2015г. 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 №6- Л.а. УАЗ 469, с контролен №В 2453 КХ, първа регистрация 1989 година, основен цвятзелен, 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;

Съгласно т.5.2. от Заповед №227 от 08.10.2015г. на директора на ТП ДЛС Шерба- повторен търг
ще се проведе от 11.00 часа на 27.10.2015 г. в административната сграда на ТП „ ДЛС Шерба”- офис с.Старо
Оряхово, обл.Варна, ул.”Дунав” №8 при същите условия.

Настоящия протокол, ведно с цялата събрана в хода на процедурата
документация се представи на директора на ТП «ДЛС Шерба» при «СИДП» гр.Шумен на 20.10.2015г.
КОМИСИЯ:
Председател: /п/
Инж.Атанас Атанасов
Секретар: /п/
Валя Стойчева
Членове:
1. /п/
Илина Стоянова
2. /п/
инж.Слави Златинов

3. /п/
Даниел Душев

УТВЪРДИЛ: инж.Йордан Радославов
ДИРЕКТОР НА ТП ДЛС „Шерба”
20.10.2015г.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - СОФИЯ
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП
ТП: ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ШЕРБА”
9100, с. Горен чифлик,ул. „Шерба” 7, Варненска област
Адрес за кореспонденция: с. Старо Оряхово, ул. „Дунав“ № 8
тел. 05141/2358, Е-mail: dls.sherba@dpshumen.bg
.
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ТРЪЖЕН ПРОТОКОЛ ЗА СПЕЧЕЛЕН ТЪРГ

Днес 20.10.2015г. Комисия назначена със Заповед №227 от 08.10.2015г. на директора
на ТП ДЛС Шерба, в състав:
Председател: инж.Атанас Атанасов- зам.директор при ТП ДЛС Шерба
Секретар: Валя Стойчева- ръководител счетоводен отдел при ТП ДЛС Шерба
Членове: 1.Илина Стоянова- юрисконсулт при ТП ДЛС Шерба
2.инж.Слави Златинов- главен инженер при ТП ДЛС Шерба
3.Даниел Душев- лесничей при ТП ДЛС Шерба
Във връзка с процедура търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи – частна
държавна собственост на ТП ДЛС Шерба при „СИДП” ДП Шумен, а именно:
Тръжен №2- Трактор колесен, марка МТЗ- 80, с контролен №В 02293, първа регистрация
1980 година, дизел, основен цвят- син , с начална тръжна цена 1500 лева без ДДС.
В резултат на проведения таен търг , комисията обяви за спечелил:
кандидат №2 – вх. № 2434/19.10.2015г. , час на постъпване на Офертата - 12.20 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 №2- Трактор колесен, марка МТЗ- 80,
с контролен №В 02293, първа регистрация 1980 година, дизел, основен цвят- син
1630,00 / хиляда шестотин и тридесет / лева без ДДС.
Класиран на второ място: няма
Участникът обявен за спечелил търга за дадената вещ заплаща за същата, посочената от него
цена, намалена с размера на депозита, в срок до три работни дни от датата на обявяване на резултатите
от търга.
Плащането се извършва по банков път по сметка на ТП „ ДЛС Шерба” : IBAN:BG15 CECB

9790 10E8 4857 00, BIC: CECBBGSF, при банка: „ЦКБ”АД, клон гр. Варна
При отказ на участник, обявен за спечелил да плати посочената от него цена в определения срок.
депозитът му се задържа.

Настоящият тръжен протокол се състави в 3 екземпляра - един екземпляр за тръжната
комисия, един екземпляр за спечелилия търга и един екземпляр за касата на продавача.
КОМИСИЯ:
Председател :....................................
Инж.Атанас Атанасов
Секретар:..........................................
Валя Стойчева
Членове:
1. .......................................................
Илина Стоянова
2........................................................
инж.Слави Златинов

3.......................................................
Даниел Душев

Спечелил: ........................

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - СОФИЯ
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП
ТП: ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ШЕРБА”
9100, с. Горен чифлик,ул. „Шерба” 7, Варненска област
Адрес за кореспонденция: с. Старо Оряхово, ул. „Дунав“ № 8
тел. 05141/2358, Е-mail: dls.sherba@dpshumen.bg
.

…………………………………..
ТРЪЖЕН ПРОТОКОЛ ЗА СПЕЧЕЛЕН ТЪРГ

Днес 20.10.2015г. Комисия назначена със Заповед №227 от 08.10.2015г. на директора
на ТП ДЛС Шерба, в състав:
Председател: инж.Атанас Атанасов- зам.директор при ТП ДЛС Шерба
Секретар: Валя Стойчева- ръководител счетоводен отдел при ТП ДЛС Шерба
Членове: 1.Илина Стоянова- юрисконсулт при ТП ДЛС Шерба
2.инж.Слави Златинов- главен инженер при ТП ДЛС Шерба
3.Даниел Душев- лесничей при ТП ДЛС Шерба
Във връзка с процедура търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи – частна
държавна собственост на ТП ДЛС Шерба при „СИДП” ДП Шумен, а именно:
Тръжен №7- Л.а. „Мицубиши“, модел L 300, с контролен №В 3697 АТ, първа регистрация
1989 година, основен цвят- синьозелен металик , места 7+1 , с начална тръжна цена 1100 лева без
ДДС;
В резултат на проведения таен търг , комисията обяви за спечелил:
кандидат №1 – вх. № 2426/16.10.2015г. , час на постъпване на Офертата - 13.50 часа
Радостина Димчева Иванова, ЕГН 8106111036, лична карта №641982151 издадеа на
22.02.2011г. от МВР Варна с постоянен адрес: с.Голица, общ.Долни чифлик, обл.Варна
Предложена цена за : покупка на вещ с Тръжен №7- Л.а. „Мицубиши“, модел L 300, с
контролен №В 3697 АТ, първа регистрация 1989 година, основен цвят- синьозелен металик ,
места 7+1
1500,00 / хиляда и петстотин / лева без ДДС.
Класиран на второ място: няма
Участникът обявен за спечелил търга за дадената вещ заплаща за същата, посочената от него
цена, намалена с размера на депозита, в срок до три работни дни от датата на обявяване на резултатите
от търга.
Плащането се извършва по банков път по сметка на ТП „ ДЛС Шерба” : IBAN:BG15 CECB

9790 10E8 4857 00, BIC: CECBBGSF, при банка: „ЦКБ”АД, клон гр. Варна

При отказ на участник, обявен за спечелил да плати посочената от него цена в определения срок.
депозитът му се задържа.

Настоящият тръжен протокол се състави в 3 екземпляра - един екземпляр за тръжната
комисия, един екземпляр за спечелилия търга и един екземпляр за касата на продавача.
КОМИСИЯ:
Председател :....................................
Инж.Атанас Атанасов
Секретар:..........................................
Валя Стойчева
Членове:
1. .......................................................
Илина Стоянова
2........................................................
инж.Слави Златинов

3.......................................................
Даниел Душев

Спечелил: ........................

