ПРОТОКОЛ
Днес, 23.04.2019 г., се проведе заседание на комисия, определена със Заповед №
З-ОХ-16 от 10.04.2019 г. на председателя на Комисията за енергийно и водно
регулиране.
Присъстваха: Председател – Николай Георгиев, началник на отдел ФСД;
Членове: Евгения Сматракалева,главен счетоводител;
Лора Николова - главен експерт в отдел ФСД;
Наталия Кирова – главен експерт в дирекция ОА;
Богдан Иванов – главен специалист в отдел ФСД.
Протоколът се води от Наталия Кирова.
Задача на комисията е да проведе търг с тайно наддаване за определяне на
купувач на движима вещ – частна държавна собственост: лек автомобил, марка
„Шевролет“, модел „Авео“ с рег. № СА 4129 ВТ.
Определената начална тръжна цена е както следва:
1 900 (хиляда и деветстотин) лева.
Председателят и членовете на комисията декларираха, че нито лично, нито чрез
свързани, нито чрез подставени лица участват в провеждащата се процедура.
Целта на комисията е да отвори офертите, да разгледа и оцени предложенията на
участниците. Съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на
движими вещи – частна държавна собственост, във вр. с т. 14 от Заповед № З-ОХ-16 от
10.04.2019 г., за спечелил търга се обявява кандидатът, предложил най-висока цена.
Председателят на комисията пристъпи към отваряне на урната и класиране на
офертите в тръжен лист. Обяви броя на участниците в търга - 2 (двама).
Г-н Георгиев отвори последователно пликовете със заявленията, обяви тръжния
им номер, трите имена на кандидата, автомобила, за който участва и цената, която
всеки един предлага, както следва:
1. Валя Атанасова Велинова, оферта № 1 от 22.04.2019 г. за автомобил с рег. №
СА 4129 ВТ. Предлаганата от участника цена е 2 080 (две хиляди и осемдесет) лева.
2. Кристина Венциславова Николова, оферта № 2 от 22.04.2019 г. за автомобил с
рег. № СА 4130 ВТ. Предлаганата от участника цена е 2 827 (две хиляди осемстотин
двадесет и седем) лева.
Председателят и членовете на тръжната комисия след проведения търг с тайно
наддаване за определяне на купувач на движима вещ – частна държавна собственост на
лек автомобил, марка „Шевролет“, модел „Авео“ с рег. № СА 4129 ВТ, взеха
единодушно
РЕШЕНИЕ
На основание чл. 10, ал. 2 от Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на
движими вещи – частна държавна собственост, във вр. с т. 14 от Заповед № З-ОХ-16 от
10.04.2019 г., ОБЯВЯВА ВАЛЯ АТАНАСОВА ВЕЛИНОВА ЗА СПЕЧЕЛИЛ
ТЪРГА.
Във връзка с липсата на предложени от останалите участници цени за посочения
автомобил, комисията не извърши класиране в низходящ ред на другите участници.

За проведения търг комисията състави тръжния протокол в 3 екземпляра, един –
за тръжната комисия, един – за спечелилия търга и един – за отдел „Финансовостопанска дейност”.
Цената, която спечелилият търга участник предлага, следва да се заплати в срок
от 3 работни дни от датата на обявяване на резултатите от настоящия търг.
На основание чл. 14 от Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими
вещи – частна държавна собственост, във вр. с т. 21 от Заповед № З-ОХ-16 от
10.04.2019 г., връщането на внесения депозит на неспечелилите тъга участници се
извършва по посочената от всеки кандидат банкова сметка.
Екземпляр от тръжния протокол се поставя на мястото за обяви в сградата на
институцията и в Интернет: http://www.dker.bg/, в рубриката „Новини”.

Председател:
Николай Георгиев, началник на отдел ФСД /ПОДПИС/
Членове:
Евгения Сматракалева,главен счетоводител /ПОДПИС/
Лора Николова - главен експерт в отдел ФСД /ПОДПИС/
Наталия Кирова – главен експерт в дирекция ОА /ПОДПИС/
Богдан Иванов – главен специалист в отдел ФСД /ПОДПИС/

