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П Р О Т О К О Л 
 

 Днес  30.09.2020г.  Комисия назначена със Заповед  № 300 от 14.09.2020г.  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)- - РСО главен счетоводител 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 

 

         Се събра на заседание от 10.00 часа в административната сграда на ТП «ДЛС Шерба» 

при «СИДП» ДП гр.Шумен, за да проведе процедура търг с явно наддаване за продажба на 

движими вещи – частна държавна собственост на ТП ДЛС Шерба при „СИДП” ДП Шумен, а именно: 
      1. Тръжен №1- Моторна лодка „WELCRAFT“ със свидетелство за регистрация №10-5116-

17 с Пристанище на регистрация Варна с рег.№Вн 8611 и колесар за лодка с рег.№А 1611 ЕК,  с 

обща начална тръжна цена 22 900 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 и на заседанието присъстват 

всички членове на комисията. 

                 

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА 

На заседанието не се установи присъствие на  лица, заявили участие в търг с явно 

наддаване. 

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 , комисията констатира, че за участие в търг с явно 

наддаване не са налице подадени заявления за участие  до определения краен срок със             
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Заповед № 300 от 14.09.2020г. на директора на ТП ДЛС Шерба, а именно до 17,00 часа на 

29.09.2020г.  В този смисъл липсват данни за постъпили суми за депозит за участие в търга от 

евентуални участници в срок до 29.09.2020г. 

 

        Във връзка с горното Комисията обявява тръжната сесия на 30.09.2020г  за продажба на 

движими вещи – частна държавна собственост на ТП ДЛС Шерба при „СИДП” ДП Шумен по реда на 

Наредба №7/14.11.1997г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост за 

непроведена, като са останали непродадени следните вещи, съгласно Заповед № 300 от 

14.09.2020г. на директора на ТП ДЛС Шерба: 
      1. Тръжен №1- Моторна лодка „WELCRAFT“ със свидетелство за регистрация № 10-5116-

17 с Пристанище на регистрация Варна с рег.№Вн 8611 и колесар за лодка с рег.№А 1611 ЕК,                    

с обща начална тръжна цена 22 900 лева без ДДС 

 

    За посочените вещи следва да се  обяви втори търг, съгласно условията на Наредба 

№7/14.11.1997г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост       
 

Поради изчерпване на дневния ред, Комисията закри заседанието. 

Настоящия протокол, се представи на директора на ТП «ДЛС Шерба» при «СИДП» 

- гр.Шумен  на 30.09.2020г. 

След утвърждаването му, същият следва да се обяви на таблото за обяви в                   

ТП ДЛС Шерба и публикува на интернет адреса на процедурата на ТП ДЛС Шерба - 
www.sidp.bg   

  

 

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)-   
 

                                                                          УТВЪРДИЛ: (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)-  

                                                                        ДИРЕКТОР НА ТП „ДЛС Шерба” 

                                                                              02.10.2020г. 
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