
 

Одобрил: 

П Р О Т О К О Л 

 

ОТ  ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ  НА ЯВЕН 

ТЪРГ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ  ПОД НАЕМ НА  НЕДВИЖИМ ИМОТ”  

 БУДКА ДЪРВЕНА„/Инд.№07603.501.2214.28/ НА 

ДПБ-БЯЛА  ЗА ИЗПОЛЗВАНИ НА СКЛАДОВО 

ПОМЕЩЕНИЕ 
 

               Днес 04.03.2020 год. в административната сграда на Държавна 

психиатрична болница- Бяла , от 11,00 часа ,комисия , назначена със 

заповед №97 /04.03.2020 год. на Директора на  ДПБ -Бяла , се събра  в 

състав: 

 
1./ИМЕНА/ -юрист –председател 

2./ИМЕНА/-Гл.счетоводител 

3./ИМЕНА/-Гл.мед.сестра 

 

със задача  да проведе  явен  търг за  отдаване под  наем на 12 кв.м площ  

на входа  на ДПБ-Бяла   за използване на складово помещение   , 

собственост на Държавна психиатрична болница- Бяла, за период от 3(три) 

години. 

         Комисията  се запозна  с условията  на обявения явен търг и пристъпи  

към разглеждане на заявлението за участие  от кандидата. 

        Постъпило е едно  заявления за участие от следният кандидат: 

1.ЕТ”ГЕОКАМИ- ГЕОРГИ  ГЕОРГИЕВ”-гр.Бяла -КАНДИДАТ №1 с 

Вх.№1/02.03.2020 год.; БУЛСТАТ 11708178  ,  

 Подаденото  заявление  е  в срок ,пълно и отговаря на условията  

поставени от ДПБ-Бяла  за участие в явния търг. 

Комисията обяви на участника , че размера  на началната цена за наем на 1 

кв.м е 2,50 лв./ кв.м 

Комисията разясни ,че наддаването е явно и се  извършва , като 

председателя на комисията обявява цената на 1  кв .м  

При търг с явно наддаване преди започването на търга председателят на 

комисията покани  по реда на подаване на заявлението кандидата да 

потвърди устно началната тръжна цена.  

Председателят на комисията обяви началната цена-2,50 лв./кв.м, от която 

да започне наддаването, и стъпката за наддаване е 10%-0,25 лв., 

 Наддаването се извърши чрез гласно обявяване от участника  на 

последователната сума над началната цена, разграничени със звуков 



сигнал от председателя на комисията. Участника  обяви високо и ясно 

предлаганата сума и се обвързва с нея без право да се позовават на грешка.  

Преди третото обявяване на последната предложена сума председателят 

направи предупреждение, че е последна и ако няма други предложения, 

търгът приключи със звуков сигнал. Председателят обяви предложената 

окончателна цена и спечелилия търга по следния ред: 

Кандидат №1 ,потвърди 2,50 лв./ кв.м  

Поради липсата на друг участник търга е приключен .Участника Георги 

Михайлов Георгиев   изяви своето съгласие  при подписването на договора 

на  наемна  цена за терен от 2,50 лв./ кв.м  на  , т.е на 2 ,50 лв. Х 12.00  

кв.м= 30.00 лева месечна наемна цена.Комисията  установи ,че  при 

наддаването  Кандидат №1 е предложил и потвърдил  наемната цена , 

поради което  комисията  обявява ЕТ”ГЕОКАМИ-ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ”  

за спечелил проведения  на 04.03.2020 година явен търг за предоставяне  

под наем на недвижим имот „Будка дървена” с  Инд.№07603.501.2214.28 , 

собственост на ДПБ - Бяла.Комисията предлага на Директора на ДПБ-Бяла  

да сключи договор  за наем на 12 кв.м терен собственост на ДПБ-Бяла за 

период от 3(три) години  с месечен размер на наема 30.00 лв.  

Породи изчерпване на поставената със заповед №97/04.03.2020 год.на  

Директора на ДПБ-Бяла  задача ,комисията  приключи  своята  работа , 

като му предаде  водения протокол заедно с цялата документация , събра в 

хода  на процедурата. 

При провеждане на днешния явен търг беше воден настоящия протокол , 

който се подписа от членовете на комисията  и от  кандидата, участвал в 

явното наддаване. 

КОМИСИЯ:                                                 КАНДИДАТИ: 

                   1./П/                                                   1/П/ 

                   2./П/     

                   3./П/                                             

                                                


