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ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: /П/ 

КМЕТ НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА 

/Генчо Герданов/ 

 

 

П Р О Т О К О Л 
 

 
 Днес, 14.01.2016г., от 13:30 часа, в административната сграда на община 

Копривщица Комисия, назначена със Заповед РД № 04/13.01.2016 год. на Кмета на 

община Копривщица, в състав: 

 

 Председател: Чавдар Петров Пенчев – юрист на община Копривщица, с 

квалификация правоспособен юрист. 

 Членове:    

1. Кунка Костадинова Крушарска – Старши счетоводител при община Копривщица; 

2. Петър Николов Маринов – Домакин при община Копривщица. 

 

се събра с цел да проведе търг с явно наддаване за продажба на дълготрайни 

материални активи – частна общинска собственост, обявен със Заповед 

РД№326/15.12.2015г. и Решение № 561/18.09.2015г. на Общински съвет – Копривщица. 

 

  

 Председателят на комисията получи от гл. специалист „АО” постъпилите 

заявления, регистър и извлечение от регистъра на приетите заявления, след 

което провери самоличността и представителната власт на присъстващите 

представители на участници /ЮЛ/ и участници физически лица. 

 

Съгласно справката от регистъра, в срока, определен от Възложителя – до 16.30 

часа на 13.01.2016 г., са постъпили Заявления от следните Участници, желаещи да 

участват в търга, по обявените за продажба ДМА: 

 
№ по 

ред 

Входящ 

номер 

Име на заявителя Дата на 

подаване 

Час на 

подаване 

Наименование на 

актива 
01. 78 Тодор Иванов Брайков 12.01.2016 13:20 Ярмомелка 
02. 79 Тодор Иванов Брайков 12.01.2016 13:23 Фуражомелка 
03. 80 Тодор Иванов Брайков 12.01.2016 13:25 Банциг-дърводелски 
04. 90 Григор Иванов Ганчев 12.01.2016 16:12 Дърводелска фреза 
05. 91 Григор Иванов Ганчев 12.01.2016 16:16 Абрихт 
06. 92 Григор Иванов Ганчев 12.01.2016 16:20 Фуражомелка 
07. 93 Григор Иванов Ганчев 12.01.2016 16:21 Бормашина- настолна 

08. 94 Григор Иванов Ганчев 12.01.2016 16:24 Щрайкмус 
09. 95 Григор Иванов Ганчев 12.01.2016 16:30 Банциг-дърводелски 
10. 100 Ангел Бобев Доросиев 13.01.2016 10:28 Газ 66 ВМЗ 
11. 101 Николай Нейчев Иванов 13.01.2016 10:32 Бор машина-настолна 
12. 102 Николай Нейчев Иванов 13.01.2016 10:34 Шмиргелов апарат 
13. 103 Георги Найденов 

Каменаров 

13.01.2016 10:54 Газ - контейнеровоз 
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14. 106 Найден Атанасов Стефанов 13.01.2016 11:47 Щрайкмус 
15. 107 Найден Атанасов Стефанов 13.01.2016 11:51 Абрихт 
16. 108 Найден Атанасов Стефанов 13.01.2016 11:53 Банциг- дърводелски 
17 109 Вельо Димитров 

Керемидчиев 

13.01.2016 12:01 Бормашина- настолна 

18 111 Ненчо Дойчев Герданов 13.01.2016 13:54 Абрихт 
19 112  Ангел Бобев Доросиев 13.01.2016 15:09 Походна кухня 
20 113 „Еко София 1“ ЕООД 13.01.2016 15:47 Газ-контейнеровоз 
21 114 „ Еко София 1“ ЕООД 13.01.2016 15:50 Абрихт 
22 115 „ Еко София 1“ ЕООД 13.01.2016 15:52 Фуражомелка 
23 116 „ Еко София 1“ ЕООД 13.01.2016 15:53 Газ 66 ВМЗ 
24 117 „ Еко София 1“ ЕООД 13.01.2016 15:54 Бормашина-настолна 
25 118 „ Еко София 1“ ЕООД 13.01.2016 15:55 Ярмомелка 
26 119 „ Еко София 1“ ЕООД 13.01.2016 15:57 Щрайкмус 
27 120 „ Еко София 1“ ЕООД 13.01.1016 15:58 Банциг- дърводелски 
28 121 Петко Иванов Босовски 13.01.2016 16:12 Банциг- дърводелски 
29 122 Петко Иванов Босовски 13.01.2016 16:14 Щрайкмус 
30 123 Петко Иванов Босовски 13.01.2016 16:17 Ярмомелка 
31 124 Петко Иванов Босовски 13.02.2016 16:18 Бормашина-настолна 
32 125 Петко Иванов Босовски 13.01.2016 16:19 Газ 66 ВМЗ 
33 126 Петко Иванов Босовски 13.01.2016 16:20 Фуражомелка 
34 127 Петко Иванов Босовски 13.01.2016 16:21 Абрихт 
35 128 Петко Иванов Босовски 13.01.2016 16:22 Газ- контейнеровоз 
36 129 Петко Иванов Босовски 13.01.2016 16:23 Дърводелска фреза 

 

 

Комисията констатира, че всички Заявления са подадени в запечатан непрозрачен 

плик с ненарушена цялост, съгласно изискванията на Възложителя. 

 

Търга се проведа за всяка описана вещ по отделно, като председателя на тръжната 

комисията определи стъпка за надаване 10%, за всички позиции. 

 

1. За позиция № 1 „Газ – контейнеровоз“ са подадени 3 бр. Заявления от 

следните кандидати: Заявление вх. № 103/13.01.2016г. от Георги Найденов Каменаров, 

Заявление вх. № 113/13.01.2016г. от „Еко София 1“ ЕООД и Заявление вх. 

№128/13.01.2016г. Петко Иванов Босовски. 

 

В момента в залата за провеждане на тръжната сесия не присъства представител на 

участник „Еко София 1“ ЕООД.  

 

Комисията отвори постъпилите Заявления и след като всички членове на комисията 

се убедиха, че Заявленията съдържат изискуемите документи, до участие в търга бяха 

допуснати Георги Каменаров и Петко Босовски, които се представляват лично. 

Председателя на комисията обяви първоначално обявената цена от 1014.00 лв. И двамата 

участници потвърдиха началната цена. След проведено явно наддаване между двамата 

участници председателя на комисията обяви за спечелил Георги Каменаров с потвърдени 

две стъпки на наддаване (20%) и крайна цена от 1216.80лв. На второ място е класиран 

участник Петко Босовски с потвърдена една стъпка за наддаване (10%) и цена 1115.40 

лв. 

2. За позиция № 2 „Автобагер” няма подадени Заявления. 

 

3. За позиция № 3 „Дърводелска фреза” са подадени 2 бр. Заявления от 

следните участници:  Заявление вх. № 90/12.01.2016г. от Григор Иванов Ганчев и Заявление вх. № 
129/ 13.01.2015г. от Петко Иванов Босовски. 
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Комисията отвори постъпилите Заявления и след като всички членове на комисията 

се убедиха, че Заявленията съдържат изискуемите документи, до участие в търга бяха 

допуснати Григор Ганчев и Петко Босовски, които се представляват лично. Председателя 

на комисията обяви първоначално обявената цена от 346.00 лв. И двамата участници 

потвърдиха началната цена. След проведено явно наддаване между двамата участници 

председателя на комисията обяви за Спечелил Петко Босовски с потвърдени четири 

стъпки на наддаване (40%) и крайна цена от 484.40 лв. На второ място е класиран 

участник Григор Ганчев с потвърдени три стъпки за наддаване (30%) и цена 449.80 лв. 

 

4. За позиция № 4 „Абрихт” са подадени 5 бр. Заявления, а имено; Заявление 
вх. № 90/12.01.2016г. от  Григор Иванов Ганчев,  Заявление вх. № 107/ 13.11.2016г. от Найден 
Атанасов Стефанов,  Заявление вх. №111/ 13.01.2016г. от Ненчо Дойчев Герданов, Заявление вх. 
№114/ 13.01.2016г. от „Еко София 1” ЕООД, Заявление вх. № 127/ 13.01.2015г. от Петко Иванов 
Босовски. 

 

В момента в залата за провеждане на търга не присъства представител на „Еко 

София 1“ ЕООД.  

 

Комисията отвори постъпилите Заявления и след като всички членове на комисията 

се убедиха, че Заявленията съдържат изискуемите документи, до участие в търга бяха 

допуснати Григор Ганчев, Найден Стефанов, Ненчо Герданов и Петко Босовски, които се 

представляват лично. Председателя на комисията обяви първоначално обявената цена от 

346.00 лв. Всички участници потвърдиха началната цена. След проведено явно наддаване 

между участници председателя на комисията обяви за Спечелил Найден Стефанов с 

потвърдени двадесет и седем стъпки на наддаване (270%) и крайна цена от 1280.20 лв. 

На второ място е класиран участник Петко Босовски с потвърдени двадесет и шест стъпки 

за наддаване (260%) и цена 1245.60 лв. 

 

В 13:50 в Залата за провеждане на тръжната сесия потвърди присъствието си 

управителя на „Еко София 1” ЕООД, което бе доказано с предоставяне на лична карта. 

 

5. За позиция № 5 „Фуражомелка” са подадени 4 бр. от следните участници: 

Заявление вх. № 79/12.01.2016г. от Тодор Иванов Брайков,  Заявление вх. № 

92/12.01.2016г. от Григор Иванов Ганчев,  Заявление вх. № 115/ 13.01.2016г. Заявления 

от „Еко София 1” ЕООД и Заявление вх. № 126/ 13.01.2015г. от Петко Иванов Босовски. 

 

Комисията отвори постъпилите Заявления и след като всички членове на комисията се 

убедиха, че Заявленията съдържат изискуемите документи, до участие в търга бяха 

допуснати Тодор Брайков, Григор Ганчев, „Еко София 1” ЕООД и Петко Босовски, които се 

представляват лично. Председателя на комисията обяви първоначално обявената цена от 

501.00 лв. Всички участници потвърдиха началната цена. След проведено явно наддаване 

между участници председателя на комисията обяви за Спечелил Григор Ганчев с 

потвърдени 11 стъпки на наддаване (110 %) и крайна цена от 1052.10 лв. На второ място 

са 2 участника Тодор Брайков и Петко Босовски с потвърдени 10 стъпки за наддаване 

(100%) и цена 1002,00 лв. В случай, че класирания на първо място участник откаже да 

закупи тръжната вещ, ще бъде проведен жребии между класираните на второ място 

участници. 

6. За позиция № 6 „Газ 66 ВМЗ” са подадени 3 бр. Заявления: Заявление с вх. 
№100/13.01.2016г. от от Ангел Бобев Доросиев,  Заявление вх. № 116/12.01.2016г. от  „Еко София 1 „ 
ЕООД” и Заявление вх. № 125/ 13.01.2015г. от Петко Иванов Босовски. 

  
Комисията отвори постъпилите Заявления и след като всички членове на комисията 

се убедиха, че Заявленията съдържат изискуемите документи, до участие в търга бяха 

допуснати Ангел Доросиев, „Еко София 1” ЕООД и Петко Босовски, които се представляват 

лично. Председателя на комисията обяви първоначално обявената цена от 910.00 лв. 

Всички участници потвърдиха началната цена. След проведено явно наддаване между 

участници председателя на комисията обяви за Спечелил Петко Босовски с потвърдени 
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девет стъпки на наддаване (90%) и крайна цена от 1729.00 лв. На второ място е класиран 

участник Ангел Доросиев с потвърдени осем стъпки за наддаване (80%) и цена 1638.00 

лв. 

 

7. За позиция № 7 „Шмиргелов апарат” е подадено 1 бр. Заявления с вх. № 

102/13.01.2015г. от Николай Нейчев Иванов. 

 

Комисията отвори постъпилото Заявление и след като всички членове на комисията 

се убедиха, че съдържат изискуемите документи, участникът беше допуснат до търга – 

представлява се лично. След обявяване на първоначалната цена от 137.00 лв. и 

потвърждаването и от участника, беше проверена предложената от него цена, която 

съвпада с първоначалната и за класиран на първо място беше обявен Николай Иванов с 

цена 137.00 лв. 

 

8. За позиция № 8 „Естакада” няма подадени Заявления. 

9. За позиция № 9 „Шмиргелов апарат” няма подадени Заявления. 

 

10. За позиция № 10 „Бормашина настолна” са подадени 5 бр. Заявления: 

Заявление вх. № 93/12.01.2016г. от  Григор Иванов Ганчев,  Заявление вх. № 101/ 

13.01.2016г. от  Николай Нейчев Иванов,  Заявление вх. № 109/13.01.2016г. от Вельо 

Димитров Керемидчиев,  Заявление с вх. № 117/13.01.2016г. от „Еко София 1” ЕООД и 

Заявление вх. № 124/ 13.01.2015г. от Петко Иванов Босовски. 

 

Комисията отвори постъпилите Заявления и след като всички членове на комисията 

се убедиха, че Заявленията съдържат изискуемите документи, до участие в търга бяха 

допуснати Григор Ганчев, Николай Иванов, Вельо Керемидчиев, „Еко София 1” ЕООД и 

Петко Босовски, които се представляват лично. Председателя на комисията обяви 

първоначално обявената цена от 146.00 лв. Всички участници потвърдиха началната 

цена. След проведено явно наддаване между участници председателя на комисията обяви 

за Спечелил Григор Ганчев с потвърдени тридесет и една стъпки на наддаване (310%) и 

крайна цена от 598.60 лв. На второ място е класиран участник Николай Иванов с 

потвърдени тридесет стъпки за наддаване (300%) и цена 584.00 лв. 

 

11. За позиция № 11 „Ярмомелка” са подадени 3 бр. Заявления: Заявление вх. 

№ 78/12.01.2016г. от Тодор Иванов Брайков, Заявление с вх. № 118/13.01.2016г. от „Еко 

София 1” ЕООД и Заявление вх. № 123/ 13.01.2015г. от Петко Иванов Босовски. 

 

Комисията отвори постъпилите Заявления и след като всички членове на комисията 

се убедиха, че Заявленията съдържат изискуемите документи, до участие в търга бяха 

допуснати Тодор Брайков, „Еко София 1” ЕООД и Петко Босовски, които се представляват 

лично. Председателя на комисията обяви първоначално обявената цена от 182.00 лв. 

Всички участници потвърдиха началната цена. След проведено явно наддаване между 

участници председателя на комисията обяви за Спечелил Тодор Брайков с потвърдени 

седем стъпки на наддаване (70%) и крайна цена от 309,40 лв. На второ място е класиран 

участник Петко Босовски с потвърдени шест стъпки за наддаване (60%) и цена 291,20 лв. 

 

12. За позиция № 12 „Щрайкмус” са подадени 4 бр. Заявления: Заявление вх. 

№ 94/12.01.2016г. от Григор Иванов Ганчев, Заявление вх. № 106/ 13.01.2016г. от 

Найден Атанасов Стефанов, Заявление с вх. № 119/13.01.2016г. от „Еко София 1” ЕООД и 

Заявление вх. № 122/ 13.01.2015г. от Петко Иванов Босовски. 

 

Комисията отвори постъпилите Заявления и след като всички членове на комисията 

се убедиха, че Заявленията съдържат изискуемите документи, до участие в търга бяха 

допуснати Григор Ганчев, Найден Стефанов, „Еко София 1” ЕООД и Петко Босовски, които 

се представляват лично. Председателя на комисията обяви първоначално обявената цена 

от 228.00 лв. Всички участници потвърдиха началната цена. След проведено явно 

наддаване между участници председателя на комисията обяви за Спечелил Петко 

Босовски с потвърдени тридесет стъпки на наддаване (300%) и крайна цена от 912,00 лв. 

На второ място е класиран участник Григор Ганчев с потвърдени двадесет и девет стъпки 

за наддаване (290%) и цена 889,20 лв. 
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13. За позиция № 13 „Походна кухня” е подадено 1 бр. Заявление с вх. № 112/ 

13.01.2015г. от Ангел Бобев Доросиев. 

 

Комисията отвори постъпилото Заявление и след като всички членове на комисията 

се убедиха, че съдържат изискуемите документи, участникът беше допуснат до търга – 

представлява се лично. След обявяване на първоначалната цена от 200.00 лв.и 

потвърждаването и от участника, беше проверена предложената от него цена, която 

съвпада с първоначалната и за класиран на първо място беше обявен Ангел Доросиев с 

цена 200.00 лв. 

 

14. За позиция № 14 „Компресор” – няма подадени Заявления. 

 

15. За позиция № 15 „Банцинг дърводелски” са подадени 5 бр. Заявления от 

следните участници: Заявление вх.№ 80/12.01.2016г. от Тодор Иванов Брайков,  

Заявление вх. № 95/12.01.2016г. от  Григор Иванов Ганчев, Заявление вх. № 108/ 

13.01.2016г. от Найден Атанасов Стефанов, Заявление с вх. № 120/13.01.2016г. от „Еко 

София 1” ЕООД и Заявление вх. № 121/ 13.01.2015г. от Петко Иванов Босовски. 

 

Комисията отвори постъпилите Заявления и след като всички членове на комисията 

се убедиха, че Заявленията съдържат изискуемите документи, до участие в търга бяха 

допуснати Тодор Брайков, Григор Ганчев, Найден Стефанов, „Еко София 1” ЕООД и Петко 

Босовски, които се представляват лично. Председателя на комисията обяви първоначално 

обявената цена от 291.00 лв. Всички участници потвърдиха началната цена. След 

проведено явно наддаване между участници председателя на комисията обяви за 

Спечелил Григор Ганчев с потвърдени 10 стъпки на наддаване (100%) и крайна цена от 

582,00 лв. На второ място е класиран участник Найден Стефанов с потвърдени девет 

стъпки за наддаване (90%) и цена 552,90 лв. 

 

16.  За позиция № 16 „Шлайф машина” – няма подадени Заявления. 

Председателя на комисията обяви закриването на търга в 15:00. 

Протокола заедно с цялата тръжна документация е предаден на 18.01.2016г. на 

Кмета на община Копривщица за утвърждаване и издаване на Заповед, с която да бъдат 

обявени спечелилите в търг с явно наддаване за продажба на дълготрайни материални 

активи – частна общинска собственост 

 

 

 

Комисия: 

1. ………/П/….………………. 

(Чавдар Пенчев)   

  

2. ………/П/……………........  

(Кунка Крушарска) 

 

3. ………/П/……….………………. 

(Петър Маринов) 

 

 

 

 

 


