
                МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

                  СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

      ТП ДГС ЦОНЕВО 
    Адрес: с. Цонево, ПК 9261, ул. Христо Трендафилов № 54, тел. 0517/27 232;                                                                            

e-mail: dgs.conevo@dpshumen.bg; http://dgsconevo.sidp.bg/ 

 
 

П Р О Т О К О Л 
 

 Днес  05.05.2020г.  Комисия назначена със Заповед  №167 от 14.04.2020г.  на директора на ТП 

ДГС Цонево, в състав: 
Председател: инж. /Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/- зам.директор при ТП ДГС Цонево 

Секретар: /Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/- РСО главен счетоводител при ТП ДГС Цонево 

Членове: 1. /Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/- юрисконсулт при ТП ДГС Цонево 

                  2. /Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/-  касиер домакин  при ТП ДГС Цонево 

                  3. /Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/- счетоводител при ТП ДГС Цонево 

 

         Се събра на заседание от 09.30 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: 
       1. Тръжен №1- Лек автомобил,  Марка “Мицубиши”, Модел “ L 300 2.0” , рег  № В 5210 КВ ; дизел, 

вид купе-мини бус,    с начална тръжна цена 1667,00  лева без ДДС 

   2. Тръжен №2- Лек автомобил,  Марка “Мицубиши”, Модел “ L 300 D” , рег  № В 4659 КВ ; дизел, вид 

купе-мини бус,    с начална тръжна цена 2000,00  лева без ДДС 

     3. Тръжен №3- Лек автомобил,  Марка “лада”, Модел «ВАЗ 2107” , рег  № В 7869 АТ ; бензин, вид 

купе-седан,  с начална тръжна цена 330,00  лева без ДДС; 

    4.Тръжни номера от 4 до 54 – прозорци със стъклопакети и черчевета с размери 70/130 см всеки тръжен 

номер с начална тръжна цена 25.00 лева без ДДС за брой; 

    5. Тръжни номера от 55 до 59 – прозорци със стъклопакети и черчевета с размери 78/130 см всеки 

тръжен номер с начална тръжна цена 30.00 лева без ДДС за брой; 

    6. Тръжни номера от 60 до 63 – врати със стъклопакети с размери 85/200 см всеки тръжен номер с 

начална тръжна цена 50.00 лева без ДДС за брой; 

    7. Тръжни номера от 64 до 87 – стъклопакети с размери 71/122 см всеки тръжен номер с начална тръжна 

цена 20.00 лева без ДДС за брой; 

    8. Тръжни номера от 88 до 101 – стъклопакети с размери 64/170 см всеки тръжен номер с начална 

тръжна цена 20.00 лева без ДДС за брой; 

    9. Тръжни номера от 102 до 103 – рамки с два отваряеми и един неотваряем прозорец с размери 188/118 

см всеки тръжен номер с начална тръжна цена 25.00 лева без ДДС за брой; 

        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 не се установи присъствие на  лица, заявили участие в търг с тайно 

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. 

http://dgsconevo.sidp.bg/


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 таен търг не са налице 

подадени заявления за участие до определения краен срок със Заповед №167/14.04.2020г. на 

директора на ТП ДГС Цонево, а именно до 17,00 часа на 04.05.2020г. 

 

        Във връзка с горното , Комисията обявява тръжната сесия на 05.05.2020г  за продажба на 

движими вещи – частна държавна собственост на ТП ДГС Цонево 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 №167/14.04.2020г. на директора 

на ТП ДГС Цонево: 
       1. Тръжен №1- Лек автомобил,  Марка “Мицубиши”, Модел “ L 300 2.0” , рег  № В 5210 КВ ; дизел, 

вид купе-мини бус,    с начална тръжна цена 1667,00  лева без ДДС 

   2. Тръжен №2- Лек автомобил,  Марка “Мицубиши”, Модел “ L 300 D” , рег  № В 4659 КВ ; дизел, 

вид купе-мини бус,    с начална тръжна цена 2000,00  лева без ДДС 

     3. Тръжен №3- Лек автомобил,  Марка “лада”, Модел «ВАЗ 2107” , рег  № В 7869 АТ ; бензин, вид 

купе-седан,  с начална тръжна цена 330,00  лева без ДДС; 

    4.Тръжни номера от 4 до 54 – прозорци със стъклопакети и черчевета с размери 70/130 см всеки тръжен 

номер с начална тръжна цена 25.00 лева без ДДС за брой; 

    5. Тръжни номера от 55 до 59 – прозорци със стъклопакети и черчевета с размери 78/130 см всеки 

тръжен номер с начална тръжна цена 30.00 лева без ДДС за брой; 

    6. Тръжни номера от 60 до 63 – врати със стъклопакети с размери 85/200 см всеки тръжен номер с 

начална тръжна цена 50.00 лева без ДДС за брой; 

    7. Тръжни номера от 64 до 87 – стъклопакети с размери 71/122 см всеки тръжен номер с начална тръжна 

цена 20.00 лева без ДДС за брой; 

    8. Тръжни номера от 88 до 101 – стъклопакети с размери 64/170 см всеки тръжен номер с начална 

тръжна цена 20.00 лева без ДДС за брой; 

    9. Тръжни номера от 102 до 103 – рамки с два отваряеми и един неотваряем прозорец с размери 188/118 

см всеки тръжен номер с начална тръжна цена 25.00 лева без ДДС за брой; 

 

    За посочените вещи се провежда втори търг на 19.05.2020г. в 09.30 часа в азминистративната 

сграда на ТП ДГС Цонево, с.Цонево, обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54 при същите условия. 
Поради изчерпване на дневния ред, Комисията закри заседанието. 

Настоящия протокол, се представи на директора на ТП «ДГС Цонево» при «СИДП» - 

гр.Шумен  на 05.05.2020г. 

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

Цонево и публикува на интернет адреса на процедурата на ТП ДГС Цонево www.sidp.bg   

  

КОМИСИЯ: 

Председател :........./п/........................... 
/Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/ 

Секретар:.........../п/.............................. 
/Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/ 

http://www.sidp.bg/


Членове: 

1. ..................../п/................................... 
/Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/ 

2......................./п/................................. 
/Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/ 

3....................../п/................................. 
/Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/ 

 

 

                                                    УТВЪРДИЛ :.......п/печат.............. 

                                                                        инж. /Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/                                                                                      

                                                                        ДИРЕКТОР НА ТП „ДГС Цонево” 

                                                                              05.05.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


