
УТВЪРДИЛ:  -------------п---------- 

Доц. д-р Добри Ярков 

Ректор на Тракийски университет гр. Стара Загора 

 

Дата: 02.03.2022 г. 

гр. Стара Загора 

 

 

Т Р Ъ Ж Е Н  П Р О Т О К О Л  

 

Днес, 02.03.2022 г. в 10,00 часа в Заседателната зала на Тракийски университет гр. 

Стара Загора, Студентски град, се събра Комисия, назначена със Заповед № 201/ 

28.01.2022г. на Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора, в следния състав: 

Председател:д-р Емил Димитров – Директор на Академичен технологичен 

комплекс към ТрУ 

Членове: 

1. Адв. Зоя Колева – юрист   

2. Валентина Раллис – техник отдел „Строителство и университетска 

собственост“ 

3. Ангелина Колева – гл.счетоводител при АКТ към ТрУ 

4. Светла Стоянова – ст.експерт счетоводител при ТрУ 

 

Комисията е назначена да проведе търг с явно наддаване за продажба на движими 

вещи –  употребяван зърнокомбайн - собственост Академичен технологичен комплекс 

към Тракийски университет гр. Стара Загора и посочени в Заповед 200/28.01.2022г. на 

Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора. 

В обявения начален час за провеждане на търга – 10,00 часа, Председателят на 

комисията д-р Емил Димитров, след като се увери, че са спазени процесуалните 

изисквания и предпоставки на тръжната процедура съгласно горепосочената заповед на 

Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора, откри търга. 

 

Комисията установи, че към момента на откриване на търга не са постъпили 

заявления за участие в обявения срок съгласно Заповедта на Ректора на Тракийски 

университет гр. Стара Загора по обявените позиции, както следва: 

1. Позиция IX за JOHN DEERE 1550CWS с година на производство 2002г и 

номер на шаси C01550E044508 

Комисията констатира, че за посоченото МПС в определения срок не са 

постъпили заявления за участие. 

Като взе предвид горната констатация, Комисията единодушно прие следното 

РЕШЕНИЕ: 

- Обявява търга по Позиция № 1 за НЕПРОВЕДЕН. 

На основание т. 1 от Условията за провеждане на търга, Комисията единодушно 

РЕШИ:  

 

 - ОБЯВЯВА ТЪРГА ЗА НЕПРОВЕДЕН ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ 

ПОЗИЦИИ съгласно Заповед 200/28.01.2022г., както следва: 

 

I За JOHN DEERE 1550CWS с година на производство 2002г и номер на шаси 

C01550E044508 с първоначална тръжна цена 8 500 лв. без ДДС (осем хиляди и 

петстотин лева без вкл.ДДС) съгласно Заповед № 201/ 28.01.2022г. 



 

Настоящият протокол с резултатите от търга да се обяви на мястото за обяви в 

сградата на Тракийски университет гр. Стара Загора и на официалната интернет 

страница на Тракийски университет гр. Стара Загора. 

 

Настоящият протокол е приключен на 02.03.2022 г., в 10.30 часа. 

 

С извършване на горепосочените действия, Комисията приключи своята работа 

и заседанието бе закрито. 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ----------п---------- 

                (д-р Емил Димитров) 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1. ----------п--------------  2. ------------п----------- 

  (Адв. Зоя Колева)   (Валентина Раллис) 

 

 

 

 

  3. -----------п----------  4. ----------п----------- 

  (Ангелина Колева)                 (Светла Стояноваа) 


