
УТВЪРДИЛ: ----------п----------  
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Т Р Ъ Ж Е Н  П Р О Т О К О Л  

 

Днес, 11.03.2022 г. в 10,00 часа в Заседателната зала на Тракийски университет гр. 

Стара Загора, Студентски град, се събра Комисия, назначена със Заповед № 478/ 

25.02.2022 г. на Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора, в следния състав: 

Председател: Александър Александров – отговорник «Спомагателни дейности» 

при ТрУ 

Членове: 

1. Адв. Зоя Колева – юрист   

2. Валентина Раллис – техник отдел „Строителство и университетска 

собственост“ 

3. Надежда Владимирова – зам. гл. счетоводител на ТрУ 

4. Донка Червенакова – техник отдел „Строителство и 

университетска собственост“ 

 

Комисията е назначена да проведе търг с тайно наддаване за продажба на 

движими вещи – МПС – (7 броя) собственост на Тракийски университет гр. Стара 

Загора и посочени в Заповед № 478/ 25.02.2022 г.. на Ректора на Тракийски университет 

гр. Стара Загора. 

В обявения начален час за провеждане на търга – 10.00 часа, адв. Зоя Колева, 

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 и оповести състава на комисията. 

Комисията пристъпи към проверка на явилите се кандидати, техни 

представители или пълномощници за участие в тръжната процедура.  

На заседанието на Комисията не присъстваха представители на кандидатите, 

подали заявление за участие.  

На Комисията се предоставиха 1 (един) брой оферта, депозирана за участие в 

търга, които по реда на тяхното постъпване, са следните: 
 

1. Оферта с вх. № 1209 от 10.03.2022г., 13,34 ч., подадена от „ Екстрапол“ 

ЕООД гр.Пловдив. Участва за обект № V. ФОРД ТРАНЗИТ с година на 

производство 07.07.2011г и номер на шаси WF0SXXTTFSAJ42648 

Разпечата се плика и се изчетоха подадените документи за търга: 

- Заявление за участие /Приложение № 1/; 

- Декларация по образец /Приложение № 2/; 

- Декларация по образец /Приложение № 3/; 

- Парафиран проект на договор; 

- Платежен документ за закупена тръжна документация; 

- Платежен документ за внесен депозит; 

- Запечатан плик – „Предлагана цена“. 



След подробно разглеждане и запознаване с документите, съдържащи се в 

офертата и проверка на тяхното съответствие с изискуемите такива, Комисията с пълно 

единодушие прие следното РЕШЕНИЕ: 

- ДОПУСКА до участие в търга оферта с вх. № 1209 от 10.03.2022г., 13,34 ч., 

подадена от „ Екстрапол“ ЕООД гр.Пловдив.  Представени са всички изискуеми 

документи и офертата отговаря на поставените изисквания. 

 

Комисията пристъпи към отваряне и оповестяване на ценовото предложение на 

допуснатия кандидат, както следва: 

2. За обект № V. ФОРД ТРАНЗИТ с година на производство 07.07.2011г и 

номер на шаси WF0SXXTTFSAJ42648 

Оферта с вх. № 1209 от 10.03.2022г., 13,34 ч., подадена от „ Екстрапол“ ЕООД 

гр.Пловдив.  
След отваряне на плика „Предлагана цена“, трима от членовете на Комисията 

подписаха съдържащото се в него ценово предложение. Предложената от кандидата 

тръжна цена е в размер от 5 336,00 лв. (пет хиляди триста тридесет и шест лева) без 

ДДС.  

Комисията констатира, че ценовото предложение отговаря на изискването за 

„първоначална тръжна цена“ по т. 3 от Заповед № 478/25.02.2022 г. на Ректора на 

Тракийски университет гр. Стара Загора и на изискванията, заложени в тръжната 

документация и тръжните условия. 

 

Като взе предвид горните констатации, Комисията извърши следното 

КЛАСИРАНЕ по обявените вещи МПС – предмет на тръжната процедура, както 

следва: 

3. За обект № V. ФОРД ТРАНЗИТ с година на производство 07.07.2011г и 

номер на шаси WF0SXXTTFSAJ42648 

I-во място: Оферта с вх. № 1209 от 10.03.2022г., 13,34 ч., подадена от „ 

Екстрапол“ ЕООД гр.Пловдив, с предложена цена в размер 5 336,00 лв. (пет хиляди 

триста тридесет и шест лева) без ДДС.  

Като взе предвид извършените до момента действия по провеждане на 

настоящата тръжна процедура и направените от Комисията констатации, в 

изпълнение Точка 6.10-6.15 от одобрената Тръжна документация, Комисията 

единодушно прие следните РЕШЕНИЯ: 

 

1. Комисията ОБЯВЯВА за спечелил настоящия търг с тайно наддаване – 

обект № V. ФОРД ТРАНЗИТ с година на производство 07.07.2011г и номер на 

шаси WF0SXXTTFSAJ42648. открит със Заповед № 478/25.02.2022 г. на Ректора на 

Тракийски университет гр. Стара Загора кандидата „ Екстрапол“ ЕООД гр.Пловдив с 

Оферта с вх. № 1209 от 10.03.2022г., 13,34ч., с предложена цена в размер от 5 336,00 

лв. (пет хиляди триста тридесет и шест лева) без ДДС.  

 

2. Комисията РАЗПОРЕЖДА кандидата „ Екстрапол“ ЕООД с Оферта с вх. № 

1209 от 10.03.2022г., 13,34ч., в срок от 3 (три) работни дни, считано от датата на 

обявяване на резултатите от търга – 11.03.2022 г., да заплати предложената цена от 

5336,00 лв. (пет хиляди триста тридесет и шест лева) без ДДС за обект № V. ФОРД 

ТРАНЗИТ с година на производство 07.07.2011г и номер на шаси 

WF0SXXTTFSAJ42648, по следната банкова сметка с BG85UNCR70003122813630, BIC: 

UNCRBGSF или в касата на Филиал-Хасково при Тракийски университет гр. Стара 

Загора. 



 

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: 

 

3. Позиция III за ФОРД ТРАНЗИТ с година на производство 10.05.1999г и 

номер на шаси WF0EXXGBVEWV25948 

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 № 3 за НЕПРОВЕДЕН. 

4. Позиция IV за РЕНО МЕГАН СЦЕНИК с година на производство 

15.07.1997г и номер на шаси VF1JA0F0516698349 

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 № 4 за НЕПРОВЕДЕН. 

6. Позиция VI за ФОРД ЕСКОРТ с година на производство 30.11.1995г и 

номер на шаси WF0AXXGCAASU80425 

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 № 6 за НЕПРОВЕДЕН. 

7. Позиция VII за ДЕУ ЕСПЕРО с година на производство 13.01.1999г и 

номер на шаси KLAJF1981VB213494 

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 № 7 за НЕПРОВЕДЕН. 

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. 

 

След извършване на горните действия, Комисията приключи своята работа и 

Председателят закри заседанието. 



 

Настоящият протокол се състави в 3(три) еднообразни екземпляра: един – за 

Комисията; един – за кандидата и един – за касата на Продавача. 

 

Настоящият протокол е приключен на 11.03.2022 г., в 11.15 часа. 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ----------п---------- 

                (Александър Александров) 

 

 

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

  (Адв. Зоя Колева)   (Валентина Раллис) 

 

 

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

  (Надежда Владимирова)             (Донка Червенакова) 


