
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - СОФИЯ 
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП 
ТП: ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ЦОНЕВО" 

П Р О Т О К О Л 

Днес 28.07.2015г. Комисия назначена със Заповед №189 от 15.07.2015г. на 
директора на ТП ДГС Цонево. в състав: 

Председател : 
Инж.Младен Петров - Зам.директор при ТП «ДГС- Цонево» 
Секретар: 
Даниела Янакиева-Лесничей при ТП «ДГС-Цонево» 
Членове : 
1. Илина Стоянова - юрисконсулт при ТП ДГС Цонево 
2.Тодор Динев- шофьор домакин при ТП ДГС Цонево 
З.Снежа Бракерова- касиер домакин при ТП ДГС Цонево 
Се събра на заседание от 11.00 часа в административната сграда на ТП «ДГС 

Цонево» при «СИДП» ДП гр.Шумен , за да проведе процедура търг с тайно наддаване за 
продажба на движими вещи - частна държавна собственост на ТП ДГС Цонево при „СИДП" ДП 
Шумен, а именно: 

Вещ №1 - Л.а. „ВАЗ 21214 с контролен №В 9842 KB, първа регистрация 2006 година, бензин, 
основен цвят- тъмно син , места 4+1, изминат общ пробег по километраж- 227151 км, с начална тръжна 
цена 1250 лева. 

Предвид отсъствието на Г-жа Теменужка Петкова- редовен член на комисията, учатие в същата 
взе Г-жа Даниела янакиева- резервен член, съгласно Заповед №189 от 15.07.2015г. на директора на 
ТП ДГС Цонево 

Търгът се провежда по реда на Наредба № 7 / 1 4 . 1 1 . 1 9 9 7 г . 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 : 28.07.2015г., 11.00 часа, 

административна сграда на ТП ДГС Цонево, с.Цонево, обл.Варна , ул."Хр.Трендафилов " 
№54 е налице присъствие на кандидати заявили участие, както следва: 

Димитър Кирилов Павлов, адрес: гр.Долни чифлик, обл.Варна , ул. ' 'Въча" №16 
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. 
П. 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. № 798/27.07.2015г., час на постъпване на Офертата - 13.18 часа 

ДИМИТЪР КИРИЛОВ ПАВЛОВ, ЕГН 6605171082, лична карта №640357267, 
издадена на 02.07.20Юг. от МВР - Варна, с постоянен адрес: гр.Долни чифлик, обл.Варна, 
ул."Въча" №16 

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. 

Офертата на кандидата съдържа необходимите документи, съгласно предварително 
обявените тръжни условия, както следва: 

(1 )3аявление за участие; 
(2) Копие от лична карта за физически лица. 
(3) Документ за внесен депозит за участие- Приходен касов ордер № 150551; 
(4) Декларация - образец № 3 : 
(5) Декларация - образец №4 
(б)Заявление 

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. № 798/27.07.2015г., час на постъпване на Офертата - 13.18 часа 
ДИМИТЪР КИРИЛОВ ПАВЛОВ, ЕГН 6605171082, лична карта №640357267, 

издадена на 02.07.20Юг. от МВР - Варна, с постоянен адрес: гр.Долни чифлик, обл.Варна, 
ул."Въча" №16 

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. 

Начална продажна цена, под която кандидатите в търга не могат да депозират 
предложение, в размер па 1250 лева /хиляда двеста и петдесет /. 
II. Действия на комисията съгласно обявеният дневен ред. 



По точка Първа: 
Комисията пристъпи към отваряне на плика с „Предлагана цена на допуснатият 

кандидат, и обяви предложената от кандидата цена, както следва: 
Предложена цена за : покупка на Вещ № 1 - Л.а. „ВАЗ 21214 ", с контролен №В 9842 

KB, първа регистрация 2006 година, бензин, основен цвят- тъмно син , места 4+1, изминат 
общ пробег по километраж- 227151 км, с начална тръжна цена 1250 лева. 

кандидат № 1- предложена цена: 1260,00 / хиляда двеста и шестдесет / лева 
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 на 
протокола и цялата документация на възложителя. 

По точка първа: 
КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА СЛЕДНОТО КЛАСИРАНЕ: 

Класиран на първо място: 
кандидат № 1 - вх. № 798/27.07.2015г. , час на постъпване на Офертата - 13.18 часа 
ДИМИТЪР КИРИЛОВ ПАВЛОВ, ЕГН 6605171082, лична карта №640357267. издадена на 
02.07.20Юг. от МВР - Варна, с постоянен адрес: гр.Долни чифлик, обл.Варна, ул.*'Въча" 
№16 

Предложена цена за : покупка на Вещ №1 - Л.а. „ВАЗ 21214 ", с контролен №В 9842 
KB, първа регистрация 2006 година, бензин, основен цвят- тъмно син , места 4+1, изминат 
общ пробег по километраж- 227151 км. 

1260,00 / хиляда двеста и шестдесет / лева 
По точка Втора: 
Резултатите от търга се обявяват на видно място в сградата на ТП ДГС Цонево. 
Настоящия протокол, ведно с цялата събрана в хода на процедурата 

документация се представи на директора на ТП «ДГС Цонево» при «СИДП» -



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - СОФИЯ 
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП 
ТП: ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО„ЦОНЕВО" 

ТРЪЖЕН ПРОТОКОЛ ЗА СПЕЧЕЛЕН ТЪРГ 

Днес 28.07.2015г. Комисия назначена със Заповед №189 от 15.07.2015г. на 
директора на ТП ДГС Цонево, в състав: 

Председател : 
Инж.Младен Петров - Зам.директор при ТП «ДГС- Цонево» 
Секретар: 
Даниела Янакиева- Лесничей при ТП «ДГС-Цонево» 
Членове : 
1. Илина Стоянова - юрисконсулт при ТП ДГС Цонево 
2.Тодор Динев- шофьор домакин при ТП ДГС Цонево 
З.Снежа Бракерова- касиер домакин при ТП ДГС Цонево 
В присъствието на кандидат №1 - Димитър Кирилов Павлов, гр.Долни чифлик, 

обл.Варна 

Се събра на заседание от 11.00 часа в административната сграда на ТП «ДГС Цонево» 
при «СИДП» ДП гр.Шумен , за да проведе процедура търг с тайно наддаване за продажба на 
движими вещи - частна държавна собственост на ТП ДГС Цонево при „СИДП" ДП Шумен, а 
именно: 

Вещ № 1 - Л.а. „ВАЗ 21214 ", с контролен №В 9842 KB, първа регистрация 2006 година, бензин, 
основен цвят- тъмно син , места 4+1, изминат общ пробег по километраж- 227151 км, с начална тръжна 
цена 1250 лева. 

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

кандидат № 1 - вх. № 798/27.07.2015г. , час на постъпване на Офертата - 13.18 часа 
ДИМИТЪР КИРИЛОВ ПАВЛОВ. ЕГН 6605171082. лична карта №640357267, издадена на 
02.07.201 Ог. от МВР - Варна, с постоянен адрес: гр.Долни чифлик, обл.Варна, ул.*'Въча" 
№16 

11редложена цена за : покупка на Л.а. „ВАЗ 21214 ", с контролен №В 9842 KB, първа 
регистрация 2006 година, бензин, основен цвят- тъмно син , места 4+1, изминат общ пробег 
по километраж- 227151 км. 

1260,00 / хиляда двеста и шестдесет / лева 

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 „ ДГС Цонево" : IBAN : BG53 СЕСВ 
9790 I0E8 4823 00. BIC: CECBBGSF. при банка ЦКБ АД клон 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: 

И нж. Младей 
Секретар:... 

С печелил: ... чл.2 от ЗЗЛД 

С / 


