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УТВЪРЖДАВАМ: /П/ 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ 

Областен управител на Област Бургас  

 

 

П     Р     О     Т     О     К     О     Л 

 

на комисията, назначена със Заповед на Областния управител Бургас №РД-10-

28/26.02.2020 г., за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи 

–частна държавна собственост 

 

  Днес, 17.03.2020г. от 9.30 часа, комисията, назначена със Заповед на Областния 

управител Бургас №РД-10-28/26.02.2020 г., се събра в 15 стая на втори етаж в администра-

тивната сграда на Областна администрация, за разглеждане на постъпилите в хода на 

откритата тръжна процедура, оферти за закупуване на движими вещи – частна държавна 

собственост - 56 тона отпаден метал от мостово съоръжение - мостик /железен пирс/ при 

морски плаж „Слънчев бряг – централен“, к.к. Слънчев бряг, община Несебър, област Бургас, 

с географски координати: N 42º40’41,18" E027º 42’ 42,13",  които попадат в ПИ 51500.505.218 

по КККР на гр. Несебър. 

Определената първоначална тръжна цена на отпадъчен  материал – 18,81 лв./тон за 56 

тона. Определен депозит за участие в търга в размер –  105.30 ( сто и пет лева и тридесет 

стотинки). 

      Комисията заседава в състав: 

 ……………………….. 

      

  І. Председателят обяви състава на комисията и нейните задачи. Установи се присъствие 

на всички членове на комисията, назначена със Заповед №РД-10-28/26.02.2020г. и се пристъпи 

към отваряне на урната. 

  Подадена е оферта за участие от 2 кандидати.  Комисията, пристъпи към отваряне на 

офертите по реда на тяхното постъпване. 

  

      1. Оферта за участие с вх. №26-00-198/16.03.2020 год. е подадена в 13.09 часа, в 

непрозрачен плик с ненарушена цялост, като върху плика е поставен входящ номер, дата и час 

на постъпване на офертата. Офертата е подадена от „Алси” ЕООД, със седалище и адрес на 

управление в гр. Бургас, ул. „Пробуда” № 79-81, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 

102860416, представлявано от управителя – Николай Филипов. Комисията пристъпи към 

разглеждане редовността на подадените от кандидата документи. В плика бяха открити 

следните документи: 

1.1 Оферта за участие в търга – по  образец, подписана от управителя на дружеството; 

1.2. Платежно нареждане за внесен депозит за участие в търга в размер на 105,30 лв. –  

заверено копие от участника; 

1.3. Фактура №0000013883/10.03.2020г. за закупена тръжна документация  –  заверено 

копие от участника; 
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1.4. Декларация за съгласие с условията на търга; 

1.5. Молба за възстановяване на депозита; 

1.6. Заверено от участника копие на Решение № 02-РД-162-06/15.11.2018 г., издадено на 

основание чл. 73, ал. 4, във вр. с ал. 1 от ЗУО от РИОСВ-Бургас; 

1.7. Заверено от участника копие на Решение № 02-ДО-443-09 от 29.07.2019 г., 

издадено от РИОСВ-Бургас; 

1.8. Ценово предложение. 

 

Офертата, подадена от „Алси” ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. 

Бургас, ул. „Пробуда” № 79-81, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 102860416, 

представлявано от управителя – Николай Филипов, съдържа всички задължителни документи, 

съгласно изискванията на търга, ето защо комисията, 

РЕШИ: 

 

ДОПУСКА до участие в търга „Алси” ЕООД, със седалище и адрес на управление в 

гр. Бургас, ул. „Пробуда” № 79-81, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 102860416, 

представлявано от управителя – Николай  Филипов.  

 

 

2. Оферта за участие с вх. №26-00-199/16.03.2020 год. е подадена в 16.41 часа, в 

непрозрачен плик с ненарушена цялост, като върху плика е поставен входящ номер, дата и час 

на постъпване на офертата. Офертата е подадена от „Надин 22” ЕООД, със седалище и адрес 

на управление в гр. Силистра, ул. „Петър Берон” № 1, ет. 1, ап. 3, регистрирано в Търговския 

регистър с ЕИК 204374759, представлявано от управителя – Станислав Петров. Комисията 

пристъпи към разглеждане редовността на подадените от кандидата документи. В плика бяха 

открити следните документи: 

1.1 Оферта за участие в търга – по  образец, подписана от управителя на дружеството; 

1.2. Преводно нареждане за внесен депозит за участие в търга в размер на 105,30 лв. –  

заверено копие от участника; 

1.3. Фактура №0000013884/11.03.2020г. за закупена тръжна документация  –  заверено 

копие от участника; 

1.4. Декларация за съгласие с условията на търга; 

1.5. Молба за възстановяване на депозита; 

1.6. Заверено от участника копие на Решение № 10-ДО-728-05/17.09.2019 г., издадено 

на основание чл. 73, ал. 4, във вр. с ал. 1, т. 3 от ЗУО от РИОСВ-Русе; 

1.7. Пълномощно с рег. №1587/13.03.2020г., заверено от Нотариус с рег. №105, РС 

Силистра. 

 

Офертата, подадена от „Надин 22” ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. 

Силистра, ул. „Петър Берон” № 1, ет. 1, ап. 3, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 

204374759, представлявано от управителя – Станислав Петров, съдържа всички задължителни 

документи, съгласно изискванията на търга, ето защо комисията, 

 

РЕШИ: 

 

ДОПУСКА до участие в търга „Надин 22” ЕООД, със седалище и адрес на 

управление в гр. Силистра, ул. „Петър Берон” № 1, ет. 1, ап. 3, регистрирано в Търговския 

регистър с ЕИК 204374759, представлявано от управителя – Станислав  Петров. 
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 ІІ. На основание чл. 10, ал.1 Наредба №7/1997г. за продажба на движими вещи - частна 

държавна собственост, комисията състави тръжен лист, който е неразделна част от настоящия 

протокол. 

 

ІІІ. На основание чл. 10, ал.2 от Наредба №7/14.11.1997г. председателят на комисията 

обяви за спечелил търга участника „Надин 22” ЕООД, със седалище и адрес на управление в 

гр. Силистра, ул. „Петър Берон” № 1, ет. 1, ап. 3, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 

204374759, представлявано от управителя – Станислав  Петров, с предложена цена в размер на  

23,12 лв./т. 

След обявяване на участника спечелил търга, председателят на комисията закри 

заседанието на комисията в 11:50  часа. 

Настоящият протокол е съставен в  три екземпляра – по един за спечелилия търга, за 

комисията и за касата на продавача.   

Резултатите от търга да се обявят на таблото в Центъра за административно 

обслужване в сградата на Областна администрация Бургас. В 7-дневен срок от датата на 

обявяване на резултатите участниците в търга могат да подадат жалба по реда на АПК за 

неспазване на условията и реда за неговото провеждане. Спечелилият търга заплаща 

предложената цена в срок до 3 работни дни от датата на обявяване на резултатите. Тръжният 

лист е неразделна част от настоящия протокол. 

 

 

КОМИСИЯ:   /п/ 
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ТРЪЖЕН ЛИСТ 

към протокол на комисия, назначена със Заповед №РД-10-28/26.02.2020 г. за 

провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на 56 тона отпаден метал от мостово 

съоръжение - мостик /железен пирс/ при морски плаж „Слънчев бряг – централен“, к.к. 

Слънчев бряг, община Несебър, област Бургас, с географски координати: N 42º40’41,18" 

E027º 42’ 42,13",  които попадат в ПИ 51500.505.218 по КККР на гр. Несебър. 

 

 

Тръжен 

номер 

Вх. № на офертата 

 

Данни за кандидата Предложена цена 

1. №26-00-198/16.03.2020 год. „Алси” ЕООД     19,00 лева на тон 

2. №26-00-199/16.03.2020 год. „Надин 22” ЕООД     23,12 лева на тон 

 

 

КЛАСИРАНЕ 

Тръжен 

номер 

Вх. № на офертата 

 

Данни за кандидата Предложена цена 

1. №26-00-199/16.03.2020 год. „Надин 22” ЕООД     23,12 лева на тон 

2. №26-00-198/16.03.2020 год. „Алси” ЕООД     19,00 лева на тон 

 

 

КОМИСИЯ:  /п/ 

 


