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П Р О Т О К О Л 
 

 Днес  29.01.2021г.  Комисия назначена със Заповед  №413 от 17.12.2020г.  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 гл.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)- - зам.директор 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 втори търг с явно наддаване за продажба на движими 

вещи – частна държавна собственост на ТП ДЛС Шумен при „СИДП” ДП Шумен, а именно: 
    1. Тръжен №1- Товарен автомобил “Грейт Уолл“ модел  „Ховер”,  рег  № В 1711 НА ,    с начална 

тръжна цена 5220,00  лева без ДДС; депозит за участие в размер на 522,00 лева 

         2.Тръжен №2- Лек автомобил “Ауди“ модел „А4”,  рег  № В 0107 СК ,  с начална тръжна цена 945,00  

лева без ДДС депозит за участие в размер на 94,50 лева 

         3. Тръжен №3- Лек автомобил “Ауди“ модел „80”,  рег  № В 0342 СР ,    с начална тръжна цена 387,00  

лева без ДДС депозит за участие в размер на 38,70 лева 

         4. Тръжен №4- Автобус “УАЗ “ модел “ 2206”,  рег  № В 8260 КС ,    с начална тръжна цена 810,00  лева 

без ДДС депозит за участие в размер на 81,00 лева 

         5. Тръжен №5- Товарен автомобил “УАЗ» модел « 374101» фургон,  рег  № В 3347 КК ,    с начална 

тръжна цена 612,00  лева без ДДС депозит за участие в размер на 61,20 лева 

        6. Тръжен №8- Лек автомобил “ ЛАДА  21213 НИВА ”,  рег  № В 2861 СМ ,    с начална тръжна цена 

810,00  лева без ДДС депозит за участие в размер на 81,00 лева 

         7.Тръжен №9- Лек автомобил “ ЛАДА  21213 НИВА ”,  рег  № В 2686 СМ ,    с начална тръжна цена 

837,00  лева без ДДС депозит за участие в размер на 83,70 лева 

        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: 

mailto:dls.sherba@dpshumen


На обявената дата , час и място, а именно : 29.01.2021г., 10.00 часа, административна 

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

присъствие на кандидати заявили участие, както следва: 

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

осн. чл. 59 от ЗЗЛД)- , л.к.№(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)- , издадена на (заличено на осн. чл. 59 

от ЗЗЛД)-  

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

осн. чл. 59 от ЗЗЛД)- 

 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. №321/25.01.2021г. , час на постъпване на Офертата  - 10,24 часа  

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

осн. чл. 59 от ЗЗЛД)- , л.к.№(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)- , издадена на (заличено на осн. чл. 59 

от ЗЗЛД)-  
         Участва за вещ  с Тръжен №4 

          

кандидат №2 – вх. №337/25.01.2021г. , час на постъпване на Офертата  - 11,30 часа  

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

осн. чл. 59 от ЗЗЛД)-            Участва за вещ  с Тръжен №8 

 

Комисията извърши служебна проверка относно съответствие на кандидатите 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: 

Офертите отговарят от външна страна на изискванията на предварително 

обявените тръжни  условия. 

По точка 3. Отваряне на плика с офертите по реда на подаването им  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 за Тръжен №4; 

     (2) Документ за внесен депозит за участие за Тръжен №4; 



     (3) Декларация – образец №2 

 

2.Офертата  на кандидат №2  съдържа  необходимите документи, съгласно 

предварително обявените тръжни условия, както следва: 

     (1)Заявление за участие за Тръжен №8; 

     (2) Документ за внесен депозит за участие за Тръжен №8; 

     (3) Декларация – образец №2 

 

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: 

кандидат №1 – вх. №321/25.01.2021г. , час на постъпване на Офертата  - 10,24 часа  

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

осн. чл. 59 от ЗЗЛД)- , л.к.№ (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)- , издадена на (заличено на осн. чл. 59 

от ЗЗЛД)-  

         Участва за вещ  с Тръжен №4 

          

кандидат №2 – вх. №337/25.01.2021г. , час на постъпване на Офертата  - 11,30 часа  

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

осн. чл. 59 от ЗЗЛД)-   
          Участва за вещ  с Тръжен №8 

 

ВТОРИ ЕТАП от заседанието на комисията 

I. Комисията обяви следният дневен ред на заседанието, съгласно предварително 

обявените от възложителя условия: 

1. Провеждане на явен търг , съгласно предварително утвърдените условия: 
  Председателят на комисията обявява първоначалната цена, от която започва наддаването и 

стъпката на наддаване , която е в размер на 5 % от началната цена. 

 Наддаването се извършва  чрез обявяване от участниците на последователн суми над началната 

цена, разграничени от председателя на комисията със звуков сигнал , като всяко увеличение трябва да 

бъде равно на определената стъпка. 

 Преди третото обявяване на последната оферта се прави предупреждение , че тя е последна и 

ако няма друго предложение , наддаването приключва със звуков сигнал. Председателят обявява 

участника , спечелил търга, и предложената от него цена, след което закрива търга. 

Когато на повторно провеждан търг се яви само един кандидат , той се обявява за спечелил по 

обявената начална цена 

2.Приключване на търга и обявяване на резултатите. 

         II. Действия на комисията съгласно обявеният дневен ред. 

По точка Първа: 

Комисията пристъпи към провеждане на явния търг, както следва: 
    Тръжен №4- Автобус “УАЗ “ модел “ 2206”,  рег  № В 8260 КС ,    с начална тръжна цена 

810,00  лева без ДДС депозит за участие в размер на 81,00 лева 

         Участници , допуснати в търга за Тръжен №4- кандидат №1  

В резултат на проведения явен търг ,  комисията обяви за спечелил: 

кандидат №1 – вх. №321/25.01.2021г. , час на постъпване на Офертата  - 10,24 часа  



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

осн. чл. 59 от ЗЗЛД)- , л.к.№ (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)- , издадена на (заличено на осн. чл. 59 

от ЗЗЛД)-  

         при цена в размер на 810,00  лв.( словом: осемстотин и десет )лева без ДДС 

Класиран на второ място и отстранени участници: няма 

 
Тръжен №8- Лек автомобил “ ЛАДА  21213 НИВА ”,  рег  № В 2861 СМ ,    с начална 

тръжна цена 810,00  лева без ДДС 

В резултат на проведения явен търг ,  комисията обяви за спечелил: 

кандидат №2 – вх. №337/25.01.2021г. , час на постъпване на Офертата  - 11,30 часа  

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

осн. чл. 59 от ЗЗЛД)-   
         при цена в размер на 810,00  лв.( словом: осемстотин и десет )лева без ДДС 

Класиран на второ място и отстранени участници: няма 

 

  По точка Втора: 

Комисията констатира, че в резултат на проведения повторно явен търг на  29.01.2021г.   са 

останали непродадени движими вещи – частна държавна собственост на ТП ДЛС Шерба при „СИДП” ДП 

Шумен, съгласно Заповед №332/14.10.2020г. на директора на ТП ДЛС Шерба, както следва: 

                -Тръжен №1- Товарен автомобил “Грейт Уолл“ модел  „Ховер”,  рег  № В 1711 НА     с 

начална тръжна цена 5220,00  лева без ДДС; 

                -Тръжен №2- Лек автомобил “Ауди“, модел „А4”,  рег  № В 0107 СК,  с начална тръжна цена 

945,00  лева без ДДС 

                 -Тръжен №3- Лек автомобил “Ауди“, модел „80”,  рег  № В 0342 СР    с начална тръжна цена 

387,00  лева без ДДС 

                 -Тръжен №5- Товарен автомобил “УАЗ» модел « 374101» фургон,  рег  № В 3347 КК,    с 

начална тръжна цена 612,00  лева без ДДС 

                 -Тръжен №9- Лек автомобил “ ЛАДА  21213 НИВА ”,  рег  № В 2686 СМ ,    с начална тръжна 

цена 837,00  лева без ДДС 
 

Поради изчерпване на дневния ред, Комисията закри заседанието. 

 

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

представи на директора на ТП «ДЛС Шерба» при «СИДП» - гр.Шумен  на 01.02.2021г. 

 Резултатите от търга се обявяват на видно място в сградата на ТП ДЛС Шерба и 

публикуват интернет страницата на стопанството– раздел Процедури на  ТП ДЛС Шерба 

 

КОМИСИЯ: 

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

Секретар: (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) 

Членове: 

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

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

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

 

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

                                                                        ДИРЕКТОР НА ТП „ДЛС-Шерба” 

                                                                              01.02.2021г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


