
П Р О Т О К О Л №1 

за провеждане на търг с тайно наддаване за  определяне на наемател  на част от имот , публична държавна 

собственост  

Днес 15.02.2018 г. в 10:00 часа, комисия назначена със Заповед № РД-09-03/10.01.2018 г.  

  г. на Директора на ПУ -филиал „Л.Каравелов“ Кърджали и на основание чл.6, ал.2 от Вътрешните правила за отдаване 

под наем на имоти държавна собственост в състав: 

Председател:                 Олга Стоянова – гл.счетоводител 

                                                         и членове: 

1. ас.Величка Георгиева – юрист 

2. ас. Ив. Каев – преподавател и домакин 

3. ас.Маргарита Атанасова –преподавател 

4. ас.Детелина Дончева –преподавател,  

5.           Гинка Койчева – счетоводител, резервен член  

се събра в зала 323 във филиала на ПУ -  гр.Кърджали, бул.”Беломорски” 26, за провеждане на таен търг за 

определяне на наемател  на част от имот , публична държавна собственост с площ 14.85  кв.м,  находящ се в 

призема  на  учебния корпус на сградата  при обявена  начална тръжна  цена 5.39  /пет лева тридесет и девет ст./  

на квадратен метър  с ДДС . 

Комисията извърши своята работа след получаване на списък с кандидатите, представили предложения за участие, а 

именно: 

1.Вх.№ 1/25.01.2018 г. -13.15 ч. От него се установи, че  документи за участие в процедурата е  подал  1 (един) кандидат. 

Комисията отвори плика с документацията  и провери положения на плика  входящ номер №1/25.01.2018 г. - час на 

постъпване -15.20 ч. Направена бе проверка за съответствие на предложенията с предварително обявените условия. 

Участник №1, Христина Петрова Богданова жив. гр.Кърджали, бул.”Беломорски” №40, бл.”Простор”, ап.№24  

представи следните документи по образец: Заявление за участие , Декларация по образец,  Протокол за направен оглед 

на помещението, Ценова оферта, подписан проекто-договор. Представени са и квитанция за  закупена тръжна 

документация и вносна бележка за внесен депозит. 

След проверка на всички представени документи  за участие в конкурса, комисията класира кандидата по предложената  

тръжна цена, както следва: 

На първо място: 

Участник № 1 Христина Петрова Богданова жив. гр.Кърджали, бул.”Беломорски” №40, 

бл.”Простор”, ап.№24 

 С оглед направеното класиране, комисията обявява за спечелил търга- Участник №1   с предложена наемна  

цена за един месец в размер на  81 осемдесет и един/ лв. След разглеждане на всички представени предложения и на 

основание чл.7.(1) от Вътрешните правила за отдаване под наем на имоти държавна собственост комисията изготви 

настоящия протокол в три еднообразни екземпляра - един за тръжната комисия, един за спечелилия търга участник и 

един за касата на продавача. 

На основание заповед № РД-09-03/10.01.2018 г.  на Директора,  настоящият протокол се публикува в официалния сайт 

на филиала и на таблото за обяви  в сградата на филиала.                                  

 

Председател: ........./п/...................     Членове:      1.......... /п/..... 2......../п/.........3........ /п/........4....../п/................ 


