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П Р О Т О К О Л 

 

от заседание на тръжната комисия по чл. 58, ал.1 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи 

/НРПУРОИВ/, приета от Общински съвет Бургас 

 

Днес, 19.10.2017 г., от 10.00 часа, Тръжната комисия, в състав: 

Председател: Константин Луков – председател на Тръжната комисия 

Членове:     1. Ангел Божидаров – зам.председател на Тръжната комисия             

2.Карамфилка Апостолова – общински съветник 

                3.Бойчо Георгиев – общински съветник 

           4.Николай Иванов – общински съветник 

           5. Георги Митев – общински съветник 

           6. Златина Георгиева – Директор на Дирекция ПНО 

            7.Живко Димитров – Директор на Дирекция УОС при Община 

Бургас, се събра на заседание за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за 

продажба на недвижим имот, актуван с Акт №8752/07.08.2017г. за частна общинска 

собственост, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) V (пет римско), целият 

с площ 837 (осемстотин тридесет и седем) кв.м., отреден "За жилищно строителство", 

в кв.42 (четиридесет и втори) по ПУП-ПРЗ на кв.Сарафово, гр.Бургас, при граници: 

североизток - УПИ VІ и УПИ ХІІІ,  югоизток - УПИ ІХ и УПИ Х, югозапад - УПИ ІV 

и северозапад – улица, съответстващ на поземлен имот с идентификатор 

07079.820.1471 (нула седем нула седем девет точка осем две нула точка едно четири 

седем едно) и площ 837(осемстотин тридесет и седем) кв.м, при съседи, имоти с 

идентификатори - 07079.820.1470, 07079.820.708, 07079.820.709, 07079.820.711, 

07079.820.1473, 07079.820.914 и 07079.820.1472 по одобрени КК на гр.Бургас, открит 

със Заповед № 2609/26.09.17 г. на Кмета на Община Бургас. 

След като установи, че е налице изискуемия по чл.58, ал.2 НРПУРОИВ, състав 

и кворум, Председателят на комисията докладва, че са му е предадени две оферти за 

участие в тръжната процедура, както следва: 

1. „Интернешънъл Груп“ ООД; 

2.  „Макси Строй БС“ ЕООД. 

Комисията констатира, че всички оферти са постъпили в срока, определен със 

Заповедта за откриване на търга. 

На заседанието на комисията присъстваха: Стефан Димитров Железчев в 

качеството си на пълномощник на управителите на „Интернешънъл Груп“ ООД и 

Тоню Георгиев Патриков в качеството си на управител на „Макси Строй БС“ ЕООД. 

Председателят на комисията обяви търга за открит.  

Комисията провери самоличността на присъстващите и след като се увери в 

самоличността и представителните им права, пристъпи към отваряне на пликовете с 

офертите. В присъствието на кандидатите, извърши проверка на подадените 

документи и установи, че същите съответстват на изискванията на тръжната 

документация, поради което и на основание чл. 70, ал.1 от НРПУРОИВ, 

 

РЕШИ: 

  

 Допуска до участие в търга: 

1. „Интернешънъл Груп“ООД;     

2. „Макси Строй БС“ ЕООД. 
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Комисията пристъпи към отваряне на наддавателните предложения на 

допуснатите кандидати по реда на постъпване на офертите: 

1.Председателят на комисията гласно обяви наддавателното предложение на 

„Интернешънъл Груп“ООД - посочената от него начална тръжна цена в размер на   

243 500 (двеста четиридесет и три хиляди и петстотин) лева, без ДДС, да бъде 

увеличена с 1 (един) брой стъпки, равняваща се на 24 350 (двадесет и четири хиляди 

триста и петдесет) лева, без ДДС, както и достигнатата продажна цена от кандидата, 

а именно 267 850 (двеста шестдесет и седем хиляди осемстотин и петдесет) лева, 

без ДДС. 

2. Председателят на комисията гласно обяви наддавателното предложение на 

„Макси Строй БС“ ЕООД: в наддавателното му предложение е посочено началната 

тръжна цена в размер на 243 500 (двеста четиридесет и три хиляди и петстотин) 

лева, без ДДС, да бъде увеличена с 0 (нула) броя стъпки. 

 

Председателят на комисията обяви за спечелило търга „Интернешънъл Груп“ 

ООД, предложило продажна цена в размер на 267 850 (двеста шестдесет и седем 

хиляди осемстотин и петдесет) лева, без ДДС и закри търга. 

Заседанието приключи в 11.00 часа. 

 

 

Председател:………………………                  

                                /К.Луков/                                                                                 

 

Членове: 

 

1…………………..       2.............................      3………………………….   

  /А.Божидаров/        /К. Апостолова/                         /Б.Георгиев/     

 

    

 

 

4. ………………….         5………….. ……. 6……………………       

    / Николай Иванов /   /Георги Митев/ / Зл. Георгиева/               

 

 

 

7…………………… 

 /Ж.Димитров/ 

 

 

 

Протоколист:   …………………… 

/К.Сидерова/ 
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