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П Р О Т О К О Л 
 

 Днес  20.11.2017г.  Комисия назначена със Заповед  №РД 05-169 от 08.11.2017г.  на 

директора на ТП ДГС Провадия, в състав: 

Председател: заличено, съгл. чл. 2 от ЗЗЛД - зам.директор при ТП ДГС Провадия 

Секретар: заличено, съгл. чл. 2 от ЗЗЛД - ръководител счетоводен отдел при ТП ДГС 

Провадия 

Членове: 1. заличено, съгл. чл. 2 от ЗЗЛД - юрисконсулт при ТП ДГС Провадия 

                  2. заличено, съгл. чл. 2 от ЗЗЛД - технически сътрудник  при ТП ГС Провадия 

                3. заличено, съгл. чл. 2 от ЗЗЛД - лесничей  при ТП ДГС Провадия 

 

Поради отсъствието на г-жа заличено, съгл. чл. 2 от ЗЗЛД - редовен член на комисията, 

участие в същата взе г-жа заличено, съгл. чл. 2 от ЗЗЛД -  резервен член, съгласно Заповед 

№РД 05-169 от 08.11.2017 г.  на директора на ТП ДГС Провадия. 

 

         Се събра на заседание от 11.00 часа в административната сграда на ТП «ДГС 

Провадия» при «СИДП» ДП гр.Шумен , за да проведе процедура  по реда на Наредба 

№7/14.11.1997г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, а именно: 
     1. Тръжен №1- Товарен автомобил,  Марка “ИФА”, Модел “ В 50 Л” , контролен  № В 

8075 КХ ; дизел, мощност 6 560 куб.м., 92 kW,  първа регистрация 1984 г, основен цвят- 

зелен/сив, места 1+1 , МПС  не e в движение , годен за използуване по предназначение след 

основен ремонт , с начална тръжна цена 1 800.00  лева без ДДС 

       2.Тръжен №2- Мотоциклет,  Марка “ЧЗ”, Модел “ 125” ; контролен № В 1555 К ;    бензин, 

мощност 125 куб.м., 9 kW;първа регистрация 1994 г.;Основен цвят – сив;      места – 1+1; 

Мотоциклета не e в движение, годен за използуване по предназначение след ремонт , с начална 

тръжна цена 160.00 лева без ДДС 

       3.Тръжен №3- Мотоциклет,  Марка “ЧЗ”, Модел “ 125” ; контролен № В 1557 К ;    бензин, 

мощност 125 куб.м., 9 kW;първа регистрация 1994 г.;Основен цвят – сив;      места – 1+1; 

Мотоциклета не e в движение, годен за използуване по предназначение след ремонт , с начална 

тръжна цена 160.00 лева без ДДС 

       4.Тръжен №4- Мотоциклет,  Марка “ЯВА”, Модел “ 350” ; контролен № В 1559 К ;    

бензин, мощност 350 куб.м., 22 kW;първа регистрация 1992 г.;Основен цвят – червен;      места – 

1+1; Мотоциклета не e в движение, годен за използуване по предназначение след ремонт , с 

начална тръжна цена 165.00 лева без ДДС. 

       5.Тръжен №5- Плуг, Вид – навесен;  Брой тела – 4; Въведен в експлоатация 01.1992 г. 

Прикачния инвентар е в състояние за употреба, годен за използуване след техническо 

обслужване , с начална тръжна цена 200.00 лева без ДДС 

Търгът се провежда по реда  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: 

На обявената дата, час и място, а именно: 20.11.2017г., 11.00 часа, 

административна сграда на ТП ДГС Провадия, гр. Провадия, обл. Варна , кв. Север   е 

налице присъствие на кандидати заявили участие, както следва: 

- заличено, съгл. чл. 2 от ЗЗЛД - законен представител на ЕТ „Найд 62- Найден 

Мавров“ 

- заличено, съгл. чл. 2 от ЗЗЛД - законен представител на  „Експрес лес“ ЕООД 

- Виктор Савулев заличено, съгл. чл. 2 от ЗЗЛД 

 

 С оглед последното и утвърдените тръжни условия, Комисията констатира, че за 

участие в процедурата са получени следните заявления: 

       кандидат №1 – вх. №1355/17.11.2016г. , час на постъпване на Офертата  - 13.45 часа  

       ЕТ „Найд 62- Найден Мавров“, седалище и адрес на управление: гр. Провадия, обл. 

Варна, ул.“Иван Аксаков“ №5, ЕИК 103268168, представлявано от управител- заличено, 

съгл. чл. 2 от ЗЗЛД 

        Участва за вещ  с Тръжен №1  

 

          кандидат №2 – вх. №1358/17.11.2016г. , час на постъпване на Офертата  - 16.20 часа  

        „Експрес лес“ ЕООД, седалище и адрес на управление: гр.Долни чифлик, 

обл.Варна, ул.“Камчия“ №2, вх.Б, ет.4, ап.49, ЕИК 200555566, представлявано от 

управител заличено, съгл. чл. 2 от ЗЗЛД 

         Участва за вещ  с Тръжен №5 

 

         кандидат №3 – вх. №1359/17.11.2016г. , час на постъпване на Офертата  - 16.25 часа  

Виктор Савулев заличено, съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, ЕГН заличено, съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, 

л.к.№ заличено, съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, издадена на заличено, съгл. чл. 2 от ЗЗЛД. от заличено, 

съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, с постоянен адрес: заличено, съгл. чл. 2 от ЗЗЛД 

       Участва за вещ  с Тръжен №2 

 

         кандидат №4 – вх. №1360/17.11.2016г. , час на постъпване на Офертата  - 16.26 часа  

Виктор Савулев заличено, съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, ЕГН заличено, съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, 

л.к.№ заличено, съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, издадена на заличено, съгл. чл. 2 от ЗЗЛД. от заличено, 

съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, с постоянен адрес: заличено, съгл. чл. 2 от ЗЗЛД 

       Участва за вещ  с Тръжен №3 

 

         кандидат №5 – вх. №1361/17.11.2016г. , час на постъпване на Офертата  - 16.27 часа  

Виктор Савулев заличено, съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, ЕГН заличено, съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, 

л.к.№ заличено, съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, издадена на заличено, съгл. чл. 2 от ЗЗЛД. от заличено, 

съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, с постоянен адрес: заличено, съгл. чл. 2 от ЗЗЛД 

       Участва за вещ  с Тръжен №4 

 

         След разглеждане на депозираните от кандидатите документи по реда на 

постъпването им, Комисията констатира следните обстоятелства с оглед изискванията на 

предварително обявените условия: 

Относно кандидат №1: 

Комисията констатира, че офертата съдържа необходимите документи , съгласно 

предварително обявените условия, отговаря на изискванията на Наредба №7/14.11.1997г. 

за продажба на движими вещи - частна държавна собственост и не са налице 

обстоятелства за отстраняване на участника. Поради, което комисията допусна участника 

до етап на отваряне на ценовото предложение. 



 

Относно кандидат №2: 

Комисията констатира, че офертата съдържа необходимите документи , съгласно 

предварително обявените условия, отговаря на изискванията на Наредба №7/14.11.1997г. 

за продажба на движими вещи - частна държавна собственост и не са налице 

обстоятелства за отстраняване на участника. Поради, което комисията допусна участника 

до етап на отваряне на ценовото предложение. 

 

Относно кандидат №3: 

Комисията констатира, че офертата съдържа необходимите документи , съгласно 

предварително обявените условия, отговаря на изискванията на Наредба №7/14.11.1997г. 

за продажба на движими вещи - частна държавна собственост и не са налице 

обстоятелства за отстраняване на участника. Поради, което комисията допусна участника 

до етап на отваряне на ценовото предложение. 

 

Относно кандидат №4: 

Комисията констатира, че офертата съдържа необходимите документи , съгласно 

предварително обявените условия, отговаря на изискванията на Наредба №7/14.11.1997г. 

за продажба на движими вещи - частна държавна собственост и не са налице 

обстоятелства за отстраняване на участника. Поради, което комисията допусна участника 

до етап на отваряне на ценовото предложение. 

 

Относно кандидат №5: 

Комисията констатира, че офертата съдържа необходимите документи , съгласно 

предварително обявените условия, отговаря на изискванията на Наредба №7/14.11.1997г. 

за продажба на движими вещи - частна държавна собственост и не са налице 

обстоятелства за отстраняване на участника. Поради, което комисията допусна участника 

до етап на отваряне на ценовото предложение. 

 

           След разглеждане на офертите на кандидатите , Комисията пристъпи към отваряне 

на ценовите предложения, като констатира следните: 

 
      Относно вещ с Тръжен №1- Товарен автомобил,  Марка “ИФА”, Модел “ В 50 Л” , 

контролен  № В 8075 КХ ; дизел, мощност 6 560 куб.м., 92 kW,  първа регистрация 1984 г, основен 

цвят- зелен/сив, места 1+1 , МПС  не e в движение , годен за използуване по предназначение след 

основен ремонт , с начална тръжна цена 1 800.00  лева без ДДС 

 

    Предложение на кандидат № 1- ЕТ „Найд 62- Найден Мавров“ 

          1800,00лв.( словом:  хиляди и осемстотин лева  )без ДДС 

           
    Относно вещ с Тръжен №2- Мотоциклет,  Марка “ЧЗ”, Модел “ 125” ; контролен № В 1555 

К ;    бензин, мощност 125 куб.м., 9 kW;първа регистрация 1994 г.;Основен цвят – сив;      места – 

1+1; Мотоциклета не e в движение, годен за използуване по предназначение след ремонт , с начална 

тръжна цена 160.00 лева без ДДС. 

Предложение на кандидат № 3- Виктор Савулев заличено, съгл. чл. 2 от ЗЗЛД 

170,00лв.( словом:  сто и седемдесет  лева  )без ДДС 
 

     Относно вещ с Тръжен №3- Мотоциклет,  Марка “ЧЗ”, Модел “ 125” ; контролен № В 1557 К ;    

бензин, мощност 125 куб.м., 9 kW;първа регистрация 1994 г.;Основен цвят – сив;      места – 1+1; 

Мотоциклета не e в движение, годен за използуване по предназначение след ремонт , с начална тръжна 

цена 160.00 лева без ДДС 



Предложение на кандидат № 4- Виктор Савулев заличено, съгл. чл. 2 от ЗЗЛД 

170,00лв.( словом:  сто и седемдесет  лева  )без ДДС 

 

Относно вещ с Тръжен №4- Мотоциклет,  Марка “ЯВА”, Модел “ 350” ; контролен № В 1559 

К ;    бензин, мощност 350 куб.м., 22 kW;първа регистрация 1992 г.;Основен цвят – червен;      места 

– 1+1; Мотоциклета не e в движение, годен за използуване по предназначение след ремонт , с 

начална тръжна цена 165.00 лева без ДДС. 

Предложение на кандидат № 5- Виктор Савулев заличено, съгл. чл. 2 от ЗЗЛД 

     175,00лв.( словом:  сто  седемдесет  и пет лева  )без ДДС 
 

 Относно вещ с Тръжен №5- Плуг, Вид – навесен;  Брой тела – 4; Въведен в експлоатация 

01.1992 г. Прикачния инвентар е в състояние за употреба, годен за използуване след техническо 

обслужване , с начална тръжна цена 200.00 лева без ДДС 

        Предложение на кандидат № 2- „Експрес лес“ ЕООД 

        210,00лв.( словом:  двеста и десет  лева  )без ДДС 

 

Във връзка с посоченото: 

 

 КОМИСИЯТА ОБЯВЯВА ЗА КУПУВАЧ: 

        Относно Вещ с Тръжен №1- Товарен автомобил,  Марка “ИФА”, Модел “ В 50 Л” , 

контролен  № В 8075 КХ ; дизел, мощност 6 560 куб.м., 92 kW,  първа регистрация 1984 г, основен 

цвят- зелен/сив, места 1+1 , МПС  не e в движение , годен за използуване по предназначение след 

основен ремонт , с начална тръжна цена 1 800.00  лева без ДДС 

 

  ЕТ „Найд 62- Найден Мавров“, седалище и адрес на управление: гр.Провадия, 

обл.Варна, ул.“Иван Аксаков“ №5, ЕИК 103268168, представлявано от управител- заличено, 

съгл. чл. 2 от ЗЗЛД 

         при цена в размер на 1800,00лв.( словом:  хиляди и осемстотин лева  )без ДДС 

       Класиран на второ място: няма 

 

Относно Вещ с Тръжен №2- Мотоциклет,  Марка “ЧЗ”, Модел “ 125” ; контролен № В 1555 

К ;    бензин, мощност 125 куб.м., 9 kW;първа регистрация 1994 г.;Основен цвят – сив;      места – 

1+1; Мотоциклета не e в движение, годен за използуване по предназначение след ремонт , с начална 

тръжна цена 160.00 лева без ДДС 

Виктор Савулев заличено, съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, ЕГН заличено, съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, 

л.к.№ заличено, съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, издадена на заличено, съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, с постоянен 

адрес: заличено, съгл. чл. 2 от ЗЗЛД 

         при цена в размер на 170,00лв.( словом:  сто и седемдесет  лева  )без ДДС 

       Класиран на второ място: няма 

 

        Относно Вещ с Тръжен №3- Мотоциклет,  Марка “ЧЗ”, Модел “ 125” ; контролен № В 1557 К ;    

бензин, мощност 125 куб.м., 9 kW;първа регистрация 1994 г.;Основен цвят – сив;      места – 1+1; 

Мотоциклета не e в движение, годен за използуване по предназначение след ремонт, с начална тръжна 

цена 160.00 лева без ДДС 

Виктор Савулев заличено, съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, ЕГН заличено, съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, 

л.к.№ заличено, съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, издадена на заличено, съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, с постоянен 

адрес: заличено, съгл. чл. 2 от ЗЗЛД 

        при цена в размер на 170,00лв.( словом:  сто и седемдесет  лева  )без ДДС 

      Класиран на второ място: няма 

 



     Относно Вещ с Тръжен №4- Мотоциклет,  Марка “ЯВА”, Модел “ 350” ; контролен № В 

1559 К ;    бензин, мощност 350 куб.м., 22 kW;първа регистрация 1992 г.;Основен цвят – червен;      

места – 1+1; Мотоциклета не e в движение, годен за използуване по предназначение след ремонт , с 

начална тръжна цена 165.00 лева без ДДС 

Виктор Савулев заличено, съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, ЕГН заличено, съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, 

л.к.№ заличено, съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, издадена на заличено, съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, с постоянен 

адрес: заличено, съгл. чл. 2 от ЗЗЛД 

         при цена в размер на 175,00лв.( словом:  сто  седемдесет  и пет лева  )без ДДС 

      Класиран на второ място: няма 

 

Относно Вещ с Тръжен №5- Плуг, Вид – навесен;  Брой тела – 4; Въведен в експлоатация 

01.1992 г. Прикачния инвентар е в състояние за употреба, годен за използуване след техническо 

обслужване , с начална тръжна цена 200.00 лева без ДДС 

      „Експрес лес“ ЕООД, седалище и адрес на управление: гр.Долни чифлик, обл.Варна, 

ул.“Камчия“ №2, вх.Б, ет.4, ап.49, ЕИК 200555566, представлявано от управител Димитър 

Кирилов Павлов 

        при цена в размер на 210,00лв.( словом:  двеста и десет  лева  )без ДДС 

      Класиран на второ място: няма 

 

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

се представи на директора на ТП «ДГС Провадия » при «СИДП» - гр.Шумен  на 

20.11.2017 г. 

  

 

КОМИСИЯ: 

Председател : /подписано и заличено/ 

Инж. заличено, съгл. чл. 2 от ЗЗЛД 

Секретар: /подписано и заличено/ 

заличено, съгл. чл. 2 от ЗЗЛД  

Членове: 

1. /подписано и заличено/ 

заличено, съгл. чл. 2 от ЗЗЛД 

2. /подписано и заличено/ 

заличено, съгл. чл. 2 от ЗЗЛД 

3. /подписано и заличено/ 

заличено, съгл. чл. 2 от ЗЗЛД 
 

 

                                                                                              /подписано и заличено/ 

                                                                   УТВЪРДИЛ : заличено, съгл. чл. 2 от ЗЗЛД                                                                                      

                                                           ДИРЕКТОР НА ТП „ДГС Провадия” 

                                                                              20.11.2017 г. 

 

 

 

 

 

 


