
ПРОТОКОЛ 
от провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на употребявани движими 

вещи - моторни превозни средства, представляващи употребявани движими вещи -
моторни превозни средства, а именно с Тръжен номер № 1 - Колесен трактор ЮМЗ 

6 л. с per. номер ДК№ ВТ0762ЕВ и с Тръжен номер № 2 - Специализиран автомобил, 
У A3 452 А, тип фургон с per. номер ДК№ ВТ2307АН 

Днес 23.03.2021 г. в сградата на ДПБ - Церова кория, с. Церова кория, ул. Втора № 
27 в 10,00 часа, се събра назначена със Заповед № 29/ 11.03.2021 г. на Директора на ДПБ -
Церова кория, комисия в състав: 

Председател: Цонко Цонев - ОСД 
Членове: Николай Манчев - счетоводител 
Силвия Дечева - адвокат ВТАК 

Търгът е открит със Заповед; 29/ 11.03.2021 г. на Директора на ДПБ - Церова 
кория на основание чл. 64 от Закона з4 държавната собственост, чл. 4, ал. 1, чл.5, ал.1 и 
чл. 6 от Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна 
собственост, издадена от министъра на финансите. 

До обявения срок - 13,00 часа на 22.03.2021г., подадените заявления за 
участие, съгласно приложен регистър са както следна: 

1.Виктор Николов Йонов, заявление с вх. № 377 от 19.03.2021г., подадено в 10,09 
часа за тръжен номер №2. 
2.Виктор Николов Йонов, заявление с вх. № 378 от 19.03.2021г., подадено в 10,11 
часа за тръжен номер №1. 
3. Иван Цанков Стефанов, заявление с вх. № 383 от 19.03.2021г., подадено в 11,29 
часа за тръжен номер № 2. 
4. Иван Цанков Стефанов, заявление с вх. № 384 от 19.03.2021г., подадено в 11,29 
часа за тръжен номер № 1. 
5. Ангел Колев Ангелов, заявление с вх. № 390 от 22.03.2021г., подадено в 08,27 часа 
за тръжен номер № 2. 
6. Ангел Колев Ангелов, заявление с вх. № 391 от 22.03.2021г., подадено в 08,27 часа 
за тръжен номер № 1. 

При отваряне на заявленията за участие присъства кандидата Ангел 
Колев Ангелов. 

Председателят на комисията пристъпи към отваряне урната със 
заявленията на кандидат - купувачите. 

Комисията установи, че: Всички заявления за участие са подадени в 
запечатан непрозрачен плик с отбелязани: входящ номер, дата и час на 
постъпване. Запечатаните пликове са надписани по начин, указан в 
документацията. Председателят на комисията постави на пликовете номера, 
съответстващи на приложения регистър и пристъпи към тяхното отваряне: 

1.В плика на участник № 1 се съдържат документи за участие в търга за тръжен 
номер №2. Заявлението на кандидат - купувача е придружено със всички 
изискуеми документи. 



2.В плика на участник № 2 се съдържат документи за участие в търга за тръжен 
номер №1. Заявлението на кандидат - купувача е придружено със всички 
изискуеми документи. 
3.В плика на участник № 3 се съдържат документи за участие в търга за тръжен 
номер №2. Заявлението на кандидат - купувача е придружено със всички 
изискуеми документи. 
4.В плика на участник № 4 се съдържат документи за участие в търга за тръжен 
номер №1. Заявлението на кандидат - купувача е придружено със всички 
изискуеми документи. 
5.В плика на участник № 5 се съдържат документи за участие в търга за тръжен 
номер №2. Заявлението на кандидат - купувача е придружено със всички 
изискуеми документи. 
6.В плика на участник № 6 се съдържат документи за участие в търга за тръжен 
номер №1. Заявлението на кандидат - купувача е придружено със всички 
изискуеми документи. 

С оглед на горното, комисията единодушно РЕШИ: Допуска до участие следните 
кандидат - купувачи: 

1.Виктор Николов Йонов, заявление с вх. № 377 от 19.03.2021г., подадено в 10,09 
часа за тръжен номер №2. 
2.Виктор Николов Йонов, заявление с вх. № 378 от 19.03.2021г., подадено в 10,11 
часа за тръжен номер №1. 
3. Иван Цанков Стефанов, заявление с вх. № 383 от 19.03.2021г., подадено в 11,29 
часа за тръжен номер № 2. 
4. Иван Цанков Стефанов, заявление с вх. № 384 от 19.03.2021г., подадено в 11,29 
часа за тръжен номер № 1. 
5. Ангел Колев Ангелов, заявление с вх. № 390 от 22.03.2021г., подадено в 08,27 часа 
за тръжен номер № 2. 
6. Ангел Колев Ангелов, заявление с вх. № 391 от 22.03.2021г., подадено в 08,27 часа 
за тръжен номер № 1. 

И пристъпи към отваряне и оповестяване на ценовите предложения: 
За тръжен номер № 1 Колесен трактор ЮМЗ 6 л. с per. номер ДК№ ВТ0762ЕВ 
Участник № 2 с предложена цена 1 011 лева 
Участник № 4 с предложена цена 870 лева 
Участник № 6 с предложена цена 1 280 лева 

За тръжен номер № 2 Специализиран автомобил, УАЗ 452 А, тип фургон с per. номер 
ДК№ ВТ2307АН 
Участник № 1 с предложена цена 555 лева 
Участник № 3 с предложена цена 221 лева 
Участник № 5 с предложена цена 1 201 лева 

След извършен преглед на стойностите и приключване на разискванията и на 
основание чл. 10, ал.2 и чл. 11 от Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими 
вещи - частна държавна собственост, издадена от министъра на финансите, комисията 
единодушно РЕШИ: 

ОПРЕДЕЛЯ за купувач както следва: 
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За тръжен номер № 1 Колесен трактор ЮМЗ 6 л. с per. номер ДК№ ВТ0762ЕВ, участник 
№ 6 Ангел Колев Ангелов с, предложена най - висока цена от 1 280 /хиляда двеста и 
осемдесет/ лева 
За тръжен номер № 2 Специализиран автомобил, УАЗ 452 А, тип фургон с per. номер 
ДК№ ВТ2307АН участник № 5 Ангел Колев Ангелов, с предложена най - висока цена от 
1 201 / хиляда двеста и един/ лева. 

Определените за купувачи плащат предложената от тях цена в срок от 3 работни 
дни от датата на обявяване на резултатите, след което с купувача се сключва писмен 
договор за покупко-продажба. Заплащането на цената става под формата на парична 
сума в касата на ДПБ - Церова кория, като продавачът издава фактура. 

Закупената вещ следва да се вдигне от купувача най-късно в 5-дневен срок от 
датата на плащането и. След този срок купувачът дължи магазинаж в размер на 
5,00/пет/ лева на ден. 

Комисията приключи своята рабсрга 11,00 часа на 23.03.2021г. 
За проведения търг се състави тръжен протокол в 3 екземпляра - по един за 

тръжната комисия, един за счетоводството на продавача и един за спечелилия търга, 
като за всеки отделен купувач се прави извлечение от общия тръжен протокол, само в 
частта, отнасяща се до него. 

Резултатите от търга се обявява на видно място в сградата на ДПБ - Церова кория 
и на интернет страницата на ДПБ - Церова кория най - късно три работни дни след 
утвърждаване на тръжния протокол от Директора. 

В седмодневен срок от датата на обявяването на резултатите, участниците в търга 
могат да подадат жалби по реда на АПК за неспазване на условията и реда за неговото 
провеждане. 
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