
П Р О Т О К О Л 
 

Днес, 30.05.2016 г. в 10.30 часа в Заседателната зала се проведе заседание на  

комисията, определена  със Заповед № 188 от 30.05.2016 г. в състав: 

 

Председател: Сийка Луднева  

Членове:   

1. адв. Иво Кемалов   

2. Валентина Пчеларова 

 

за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на следната движима вещ – 

собственост на ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” - ФИЛИАЛ СМОЛЯН: 

Лек автомобил марка NISSAN, модел VANNET , рама № VSKBGC220U0049678, 

двигател № 116535, рег. № СМ0533МС, дата на първоначална регистрация 26.02.1992 г. 

Комисията е в пълен състав. 

В залата не присъства представител на подалите заявление за участие в търга.  

Г-н Кемалов каза, че търгът ще се проведе, съгласно предварително огласените 

условия  за участие и провеждане.  

Подадени  са 2 (две) предложения, съгласно приложения протокол.  

 

І. Вх. № 227/27.05.2016 г. в 14.05 ч. от Минчо Каменов Манев.  

Отвори се плика с тръжната оферта. Комисията констатира, че в нея се съдържат 

изискуемите документи за участие:  

- Заявление за участие; 

- Копие от документ за самоличност; 

- Документи за внесен депозит;  

- Документи за закупена тръжна документация; 

Комисията оповести ценовото предложение на участника.  

Предлагана цена 842.00 лв. без ДДС. 

 

ІІ. Вх. № 228/27.05.2016 г. в 14.10 ч. от Здравко Красимиров Бачков. 
Отвори се плика с тръжната оферта. Комисията констатира, че в нея се съдържат 

изискуемите документи за участие:  

- Заявление за участие; 

- Копие от документ за самоличност; 

- Документи за внесен депозит;  

- Документи за закупена тръжна документация; 

Комисията оповести ценовото предложение на участника.  

Предлагана цена 848.00 лв. без ДДС. 

 

На основание чл.10 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи - 

частна държавна собственост, комисията изготви следното класиране: 

 

1. Здравко Красимиров Бачков 

2. Минчо Каменов Манев 

 

Обявява Здравко Красимиров Бачков за купувач на Лек автомобил марка NISSAN, 

модел VANNET , рама № VSKBGC220U0049678, двигател № 116535, рег. № СМ0533МС, 

дата на първоначална регистрация 26.02.1992 г. 

Резултатите от класирането да се докладват на директора за издаване на заповед. 



Настоящият протокол се изготви в три еднообразни екземпляра – един екземпляр за  

купувача, един за тръжната комисия, един за касата на Филиала. 

Настоящият протокол да се обяви на интернет страницата на Филиала.  

 

 

 

 

 

К О М И С И Я: 

 

Председател:________ 

                (Сийка Луднева) 

 

Членове: 

1.__________ 

    (адв. Иво Кемалов) 

 

2._________ 

    (Валентина Пчеларова) 

 

 

Вярно с оригинала! 




