
 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО , ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 
                                  ТП:  ДЪРЖАВНО ГОРСКО  СТОПАНСТВО „ПРОВАДИЯ” 

 

………………………………….. 

 

 

ТРЪЖЕН ПРОТОКОЛ ЗА СПЕЧЕЛЕН ТЪРГ 

 

 

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 

 

        Във връзка с  процедура търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи – частна 

държавна собственост на ТП ДГС Провадия  при „СИДП” ДП Шумен, а именно: 
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 

 

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

         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 

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

      Класиран на второ място: няма 

 
      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 Провадия” :  IBAN:BG31 CECB 

9790  10F2  3658 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: 

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 

 

 

Спечелил: /подписано и заличено/ 

                  заличено, съгл. чл. 2 от ЗЗЛД 

 

 

 

 


