
 

 

Съгласувал: 

Десислава Лилова – директор на дирекция „Правна и човешки ресурси“ 

 

З А П О В Е Д 
 

№ АВ-276 /27.02.2017 г. 

На основание чл. 68, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 2 от Закона за радиото и 

телевизията, чл. 64, ал. 1 и 2 от Закона за държавната собственост, чл. 69, ал. 1 от Правилник 

за прилагане на Закона за държавната собственост и чл. 3, чл. 18 и чл. 20, във връзка с чл. 25 

от Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна 

собственост на Министерството на финансите 

 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

1. Да се проведе търг с явно наддаване за определяне на купувачи на движими вещи – 

частна държавна собственост, необходимостта от ползване на които е отпаднала, както 

следва: 

 

АВТОМОБИЛИ: 

№ марка модел Рег. № Регистр. Начална тр. 

цена/лева 

Размер 

депозит 

лева 

1 Форд Мондео СА 2642 МР 20.12.2002 1 368,00 136,80 

2 Форд Ескорт РВ 8878  ХК 03.11.1993    554,40   55,44 

3 Форд Мондео СА 4095 ТХ 31.12.1993    504,00   50,40 

4 Фолксваген Голф СА 7344 ВА 27.01.1998    720,00   72,00 

5 Форд Фокус С 5033 МР 10.01.2003 1 296,00 129,60 

6 Форд Фокус С 5038 МР 10.01.2003 1 296,00 129,60 

7 Форд Фокус С 6397 МР 22.01.2003 1 296,00 129,60 

8 Форд Фокус СА 9428 НТ 06.07.1999    864,00   86,40 

 

ЗИМНИ ГУМИ: 

№ марка Бр. размер Година 

Закупуване 

Начална тр. 

цена/лева 

Размер 

депозит 

1 Нокиан 4 185/65/14 30.10.2015 216,00 21,60 

2 Мишлен с джанти 4 185/65/14 30.11.2014 201,60 20,16 

3 BF Goodrich с  

джанти 

4 185/65/14 30.11.2011 108,00 10,80 

4 Фулда с джанти 4 185/65/14 30.11.2013 144,00 14,40 

5 Фулда с джанти 4 175/70/14 31.03.2016 288,00 28,80 

6 Нокиан с джанти  3 175/65/14 30.12.2014 144,00 14,40 

7 Нокиан с джанти 

Мишлен с джанти 

2 

2 

185х65х14 30.12.2015 216,00 21,60 

8 Дънлоп с джанти 4 205/55/16 29.02.2016 360,00 36,00 

 

2. Общата начална тръжна цена на всички вещи, определени за продажба чрез търг с явно 

наддаване е: 9 576,00 (девет хиляди и петстотин седемдесет и шест) лева. 

 

3. Търгът да се проведе от Комисия в състав: 

Председател:  

Членове: 

1. 

2. 



 

 

Съгласувал: 

Десислава Лилова – директор на дирекция „Правна и човешки ресурси“ 

4. Търгът да се проведе на 10.03.2017 г. от 10:00 часа в сградата на Българското национално 

радио, гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 4 

5. В търга не могат да участват физически и юридически лица, които: 

а/ са в производство по ликвидация;  

б/ са в открито производство по несъстоятелност, или са сключили извънсъдебно 

споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, включително 

когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил 

дейността си;  

в/ имат задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален 

кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, 

освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения 

за данъци или вноски за социално осигуряване;  

г/ имат непогасени задължения към БНР; 

д/ са били членове на комисията по определяне на тръжната цена на продаваните 

движими вещи. 

Горните обстоятелства се удостоверяват с декларация (Приложения 4 и 4-1) 

Кандидатите за участие в търга – физически лица, се явяват лично, а юридическите лица – 

чрез законния си представител – или чрез пълномощник с изрично нотариално заверено 

пълномощно за участие в търга. В случай, че пълномощното е на чужд език, то трябва да се 

представя и с превод на български език. 

6. Заявления за участие се приемат от 08:30 часа до 17:00 часа всеки работен ден до 

09.03.2017 г. в деловодството на БНР, гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 4. 

7. Кандидатът внася депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на вещта 

(позицията), за която кандидатства, по банкова сметка на БНР: 

IBAN: BG28 BNBG 9661 3100 1790 01, 

BIC: BNBGBGSD, 

Българска народна банка, пл. „Княз Александър I” № 1, гр. София 1000, Република България. 

8. Оглед на посочените вещи се извършва от 08:30 часа до 17:00 часа всеки работен ден до 

09.03.2017 г. след предварителна уговорка на тел.: 00359 889736809. 

9. Председателят на тръжната комисия определя стъпката на наддаване, съгласно чл. 22, 

ал.1 от Наредба №7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи-частна държавна 

собственост, която не може да бъде по-малко от 1 на сто и повече от 10 на сто от началната 

тръжна цена. Наддаването се извършва чрез обявяване от участниците на последователни 

суми над началната цена, като всяко увеличение е равно на определената стъпка.  

10. Наддавателни предложения се правят отделно за всяка позиция и за всички вещи, 

включени в съответната позиция.  

11. За проведения търг комисията да състави тръжен протокол в три екземпляра, който да 

ми бъде предоставен в срок от в два дни от датата на провеждане на търга. Към протокола 

се прилага наддавателния лист, който е неразделна част от него.  

12. Генералният директор на Българското национално радио въз основа на тръжния 

протокол издава заповед за определяне на купувач и сключва договори за покупко – 

продажба с участниците, определени за купувачи, които са внесли предложената цена в 

срок.  

13. Определените за купувачи да платят предложената от тях цена в срок от три дни от 

датата на обявяването на резултатите по следната банкова сметка на БНР: 

IBAN: BG28 BNBG 9661 3100 1790 01,  

BIC: BNBGBGSD, 

Българска народна банка, пл. „Княз Александър I” № 1, гр. София 1000, Република България. 

14. Купувачите да приемат закупените вещи и да ги изтеглят от складовите бази на БНР в 

петдневен срок от сключването на договор за покупко-продажба, като за всеки ден 

закъснение дължат възнаграждение за паркинг на автомобили и/или за съхранение на гуми 

на Българското национално радио в размер на 20 лева на ден. 

15. Настоящата заповед да се обяви на видно място в сградата на БНР и да се публикува 

обявление от същата в един национален и един местен ежедневник не по-късно от една 

седмица преди датата определена за провеждане на търга.   
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Настоящата заповед да се доведе до знанието на упоменатите в нея лица за 

сведение и изпълнение. 

 

 

/ п / Заличен на основание чл.23 от ЗЗЛД. 

АЛЕКСАНДЪР ВЕЛЕВ 

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА БНР 


