
П Р О Т О К О Л 

Днес 05.07.2022г. Комисия назначена със Заповед №282 от 20.06.2022 г. 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)- обсл.юрист 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 09.00 часа в административната сграда на ТП «ДЛС Шерба» при 

«СИДП» ДП гр.Шумен , за да проведе процедура за търг с явно наддаване, обявена със 

ЗАПОВЕД № 282/20.06.2022г  на Директора на ТП ДЛС Шерба, за продажба на движими 

вещи - частна държавна собственост на ТП ДЛС Шерба при „СИДП” ДП Шумен,. а именно  

• Тръжен №1- Моторна лодка „WELCRAFT“ със свидетелство за регистрация 

№10-5116-17 с Пристанище на регистрация Варна с рег.№Вн 8611 - начална тръжна цена 14 

500 лв без ДДС; 

• Тръжен №2- Двигател „Хонда“ тип извънбордов 130 к.с.,бензинов- начална 

тръжна цена 4170 лв. без ДДС; 

• Тръжен №3- Колесар за лодка с рег. № А1611ЕК- начална тръжна цена 1440 

лв 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. 

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

наддаване, както следва: 

1. Мирослав Георгиев Костов        
2. Георги Стефанов Анастасов  присъстват и двамата в залата - лично, легитимирайки се с 

личните си карти 

I.  Председателят на 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, който 

съдържа, съгласно предварително обявените тръжни условия 

4.  Предложение за допускане и/или отстраняване от участие в процедурата. 

 

ВТОРИ ЕТАП 

 

Провеждане  на търга  и обявяване на класираните 

II. Действия на комисията съгласно обявеният дневен ред за всеки един от тръжните 

обекти: За тръжни номера №№ 1 и 3 няма подадени заявления за участие, 

ЗА ТРЪЖЕН №2-  

Двигател „Хонда“ , тип извънбордов 130 кс, бензинов - начална тръжна цена 4170 лв без ДДС; 
 

Съгласно получения на Регистъра на представените оферти , комисията констатира, че за 

участие в търга с явно наддаване  до определения краен срок – 17-00ч на 04.07.2022г 

ЗА  ТРЪЖЕН №2, са постъпили заявления за участие  както следва: 

1. Мирослав (Заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД) Костов   подал заявление за участие № 

2313/04.07.2022г.   

2. Георги (Заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД) Анастасов     подал заявление за участи 



№2314/04.07.2022 г. 
Съответно по реда на подаване на заявленията Председателя на комисията определи 

 

 № 1- Мирослав (Заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД)Костов    

 № 2- Георги (Заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД)Анастасов      

2. От външна страна, се установи,  съответствие  на офертите  с предварително 

обявените изисквания. 
 След отваряне на плика с офертите на Участниците  и проверка за съдържанието на документите, 

който съдържат,  се установи, че същите съответствата на предварително обявените тръжни условия  

за участие 

 С оглед на горното комисията , РЕШИ: 

РЕШЕНИЕ №1 

Допуска до участие във втория етап   на търга:  

Участник № 1- Мирослав (Заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД) Костов   като му присвоява 

тръжен Номер 1 

Участник № 2- Георги (Заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД) Анастасов     като му присвоява тръжен 

Номер 2 
При започване на процедурата Председателя определи стъпката на надаване и реда по който става 

това. И двамата участници потвърдиха първоночалната цена, веднага след което, единствен 

Участник № 1- Мирослав (Заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД) Костов  с тръжен Номер 1 

наддаде  над първоначалната цена – една стъпка и поради липса на друго наддаване бе 

определен за спечелил 
 

 След провеждане на втория  етап от търга комисията , РЕШИ: 

РЕШЕНИЕ №2 

НА ПЪРВО  място Участник № 1- Мирослав (Заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД) Костов спечелил на 

цена 4378.50 лв.(четири хиляди триста седемдесет и осем лв и 50 ст.) без ДДС 

 

На второ място определя Участник № 2- Георги (Заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД) Анастасов    
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

За  Тръжен №1 и Тръжен №3 няма подадени заявления за участие 

и липсват данни за постъпили суми за депозит за участие в търга от евентуални участници  

Във връзка с горното , Комисията реши: 

 

РЕШЕНИЕ №3 

 

Комисията обявява тръжната сесия на 05.7.2022 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 за 

непродадени следните вещи, съгласно 282/20.06.2022г  . на директора на ТП ДЛС Шерба: 

 



• Тръжен №1- Моторна лодка „WELCRAFT“ със свидетелство за регистрация 

№10-5116-17 с Пристанище на регистрация Варна с рег.№Вн 8611 - начална тръжна цена 14 

500 лв без ДДС; 

 

 Тръжен №3- Колесар за лодка с рег. № А1611ЕК- начална тръжна цена 1440 лв без ДДС 

За тези вещи предлага да бъде  проведен нов търг за продажбата им. 
Поради изчерпване на дневния ред, Комисията закри заседанието. 

  На основание чл. 22, ал.4 от Наредбата Протоколът се съставя и подписва от 

тръжната комисия в 3 екземпляра - по един за спечелилия търга, за комисията и за касата 

на продавача. 

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

гр.Шумен на 06.07.2022г. 

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

в ТП ДЛС Шерба и публикува на интернет адреса на процедурата на ТП ДЛС Шерба - 

www.sidp.bg. 

 

 

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”  

http://www.sidp.bg/
http://www.sidp.bg/

