
         

ПРОТОКОЛ  

За проведен търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи частна държавна 

собственост, съгласно чл. 11, ал. 1 от Наредба № 7 от 14 ноември 1997 г. и Заповед  № РД-

11-115/24.09.2020 г. на Директора на „ДЛС-Тервел”ТП на „СИДП“ ДП, 

 

 Днес 07.10.2020 г. в 11:00 часа в  „ДЛС-Тервел”ТП на „СИДП“ ДП, на основание 

Заповед  № РД-11-124/05.10.2020 г. на Директора на „ДЛС-Тервел”ТП на „СИДП“ ДП, се 

събра Комисия в състав : 

Председател: Димитър чл.59 от ЗЗЛД в –р-л.счет.отдел при ТП „ДЛС Тервел” 

Членове:  

Нина чл.59 от ЗЗЛД, зам.гл.счетоводител в "ДЛС-Тервел"ТП на СИДП ДП 

Цветан чл.59 от ЗЗЛД, адвокат от АК-Добрич, обслужващ юрист на стопанството, 

 

ЗА ДА ОБЯВИ РЕЗУЛТАТИТЕ от проведения  търг с тайно наддаване за продажба 

на следните движими вещи- частна държавна собственост: 
Обект 

№ 

Описание Място на съхранение Начална 

цена в 

лв. Без 

ДДС 

Депозит  

10% в лева 

 

 

№1 „Тойота”, модел „Корола Версо” 

(бракуван) 

Стопански двор на 

Горски разсадник 

„Дъбовете“ гр.Добрич 

510,00 51,00 

 

При откриването на търга не присъстват представители на участниците. 

Председателят на комисията, след като констатира, че урната в която се събират 

офертите е с запечатана и с не нарушена цялост, я отвори и комисията констатира 

следните подадени документи: 

Запечатан плик с надпис „Оферта“ с вх.№УС-02-813/06.10.2020г., подаден от 

Георги чл.59 от ЗЗЛД, с приложени към плика Заявление за участие от същото лице, както 

и документ за внесен депозит от 51,00 лв. на 06.10.2020г. 

Комисията прегледа представените документи и констатира, че същите отговарят 

на условията посочени в заповедта за откриване на търга, поради което комисията допусна 

участника до следващият етап, а именно отваряне на плика с офертата. 

Комисията отвори офертата и изготви тръжен лист, като въз основа на отразеното в 

него,  единодушно взе решение и обявява търга за спечелен от класираната на първо място 

оферта с входящ номер УС-02-813/06.10.2020г., подадена от Георги чл.59 от ЗЗЛД, който 

е предложил цена от 510,00 лв. без ДДС. 

 

 Настоящият Протокол се състави в три екземпляра-един за тръжната комисия, един 

за спечелилия търга, и един за касата на „ДЛС-Тервел”ТП на „СИДП“ ДП. 

  

 Спечелената на търг вещ да се предаде на купувача след плащане на цената, като в 

същият ден да му бъде възстановен и внесеният депозит. 

  

 КОМИСИЯ:      

 

Председател: Димитър чл.59 от ЗЗЛД –р-л.счет.отдел при ТП „ДЛС Тервел” 

/П/ чл.59 от ЗЗЛД 

Членове:  

Нина чл.59 от ЗЗЛД, зам.гл.счетоводител в "ДЛС-Тервел"ТП на СИДП ДП 

/П/ чл.59 от ЗЗЛД 

Цветан чл.59 от ЗЗЛД, адвокат от АК-Добрич, обслужващ юрист на стопанството 

/П/ чл.59 от ЗЗЛД 


