
 
 

 

 

П Р О Т О К О Л 

по чл. 11, ал. 1 от Наредба № 7 от 14 ноември 1997 г. за продажба на движими вещи – частна 

държавна собственост 

 

І. Днес, 18.05.2018 г. от 09:00 часа, на основание заповед № РД-20-160/27.04.2018 г. на 

генералния директор на БНР, се проведе заседание на комисията, назначена с цитираната 

заповед да проведе търг с тайно наддаване за определяне на купувачи на движими вещи – 

частна държавна собственост, необходимостта от ползването на които е отпаднала. 

Заседанието на комисията се проведе в зала № 15 на програмно-редакционната 

сграда на БНР. 

 

ІІ. Комисията заседава в състав: 

Председател:  

Дари Йорданов – ръководител отдел АДУС; 

Членове: 

1. Милена Илиева - Иванова – счетоводител, сектор „Бюджетна дейност“; 

2. Мина Павлова – юрисконсулт. 

 

ІІІ. Комисията установи, че присъстват всички нейни членове и пристъпи към отваряне 

на запечатаната от председателя урна. До участие в търга чрез подаване на оферти бяха 

допуснати единствено кандидати, представили изискуемите документи и отговарящи на 

условията, посочени в документацията. Проверката за съответствието на документите е 

извършена от члена на комисията Мина Павлова. 

 

ІV. След отварянето на урната, комисията установи, че в определения в заповед № РД-

20-160/27.04.2018 г. срок са подадени общо 19 (деветнадесет) оферти, всяка от които в 

запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Офертите се разпределиха 

съобразно позициите на вещите от тръжния списък, като се установи следното:  

 по позиция № 1 (Форд Фокус с рег. № С 6407 МР) е подадена оферта с тръжен 

номер 19; 

 по позиция № 2 (Форд Фиеста с рег. № В 1490 СВ) няма подадени оферти; 

 по позиция № 3 (Форд Фюжън с рег. № С 4941 ХМ) са подадени оферти с 

тръжни номера 1, 3, 6, 9 и 13; 

 по позиция № 4 (Пежо 206 с рег. № СА 6863 КС) са подадени оферти с тръжни 

номера 2, 4, 8, 11, 12 и 17; 

 по позиция № 5 (Форд Транзит с рег. № СА 7381 ВА) са подадени оферти с 

тръжни номера оферти № 5 и 14; 

 по позиция № 6 (УАЗ 452 с рег. № СА 4475 ВА) са подадени оферти с тръжни 

номера 7, 10, 15, 16 и 18. 

 

V. Комисията пристъпи към отваряне на запечатаните непрозрачни опаковки с 

офертите на участниците по всяка една от позициите, по реда на тяхното постъпване, както 

следва: 

По позиция № 1: 

 оферта с тръжен номер 19, подадена от Николай Любенов Радованов. 

Предлагана цена 950 (деветстотин и петдесет) лева. 

По позиция № 2: 



 
 

 

 

 няма подадени оферти. 

По позиция № 3: 

 оферта с тръжен номер 1, подадена от Мария Колева Пъдева. Предлагана 

цена 1750 (хиляда седемстотин и петдесет) лева; 

 оферта с тръжен номер 3, подадена от Георги Иванов Пайтов. Предлагана 

цена 1722 (хиляда седемстотин двадесет и два) лева; 

 оферта с тръжен номер 6, подадена от Деян Красимиров Герасимов. 

Предлагана цена 1380 (хиляда триста и осемдесет) лева; 

 оферта с тръжен номер 9, подадена от Румен Богданов Лозев. Предлагана 

цена 1211 (хиляда двеста и единадесет) лева; 

 оферта с тръжен номер 13, подадена от Десислава Трайкова Николова - 

Илиева. Предлагана цена 1479 (хиляда четиристотин седемдесет и девет) лева. 

По позиция № 4: 

 оферта с тръжен номер 2, подадена от Светла Илиева Василева - Цветкова. 

Предлагана цена 1050 (хиляда и петдесет) лева; 

 оферта с тръжен номер 4, подадена от Тодор Георгиев Миленков. Предлагана 

цена 1666 (хиляда шестстотин шестдесет и шест) лева; 

 оферта с тръжен номер 8, подадена от Валентин Михайлов Димов. Предлагана 

цена 1217 (хиляда двеста и седемнадесет) лева; 

 оферта с тръжен номер 11, подадена от Румен Богданов Лозев. Предлагана 

цена 1351 (хиляда триста петдесет и един) лева; 

 оферта с тръжен номер 12, подадена от Десислава Трайкова Николова - 

Илиева. Предлагана цена 1439 (хиляда четиристотин тридесет и девет) лева; 

 оферта с тръжен номер 17, подадена от Кирил Бориславов Панев. Предлагана 

цена 2156 (две хиляди сто петдесет и шест) лева. 

По позиция № 5:  

 оферта с тръжен номер 5, подадена от Деян Красимиров Герасимов. 

Предлагана цена 1350 (хиляда триста и петдесет) лева; 

 оферта с тръжен номер 14, подадена от Десислава Трайкова Николова - 

Илиева. Предлагана цена 1373 (хиляда триста и седемдесет и три) лева. 

По позиция № 6: 

 оферта с тръжен номер 7, подадена от Валентин Михайлов Димов. Предлагана 

цена 1717 (хиляда седемстотин и седемнадесет) лева; 

 оферта с тръжен номер 10, подадена от Румен Богданов Лозев. Предлагана 

цена 1111 (хиляда сто и единадесет) лева; 

 оферта с тръжен номер 15, подадена от Десислава Трайкова Николова - 

Илиева. Предлагана цена 1379 (хиляда триста и седемдесет и девет) лева; 

 оферта с тръжен номер 16, подадена от Кирил Бориславов Панев. Предлагана 

цена 1238 (хиляда двеста тридесет и осем) лева; 

 оферта с тръжен номер 18, подадена от Николай Николаев Николов. 

Предлагана цена 850 (осемстотин и петдесет) лева. 

 

VІ. В резултат на извършените действия, комисията класира офертите в тръжен лист, 

съгласно предварително обявения критерий „най-висока цена”, както следва: 

По позиция № 1: 

На първо място - оферта с тръжен номер 19, подадена на 16.05.2018 г. от Николай 

Любенов Радованов. Предлагана цена 950 (деветстотин и петдесет) лева. 

По позиция № 3:  



 
 

 

 

На първо място - оферта с тръжен номер 1, подадена на 14.05.2018 г. от Мария Колева 

Пъдева. Предлагана цена 1750 (хиляда седемстотин и петдесет) лева; 

На второ място - оферта с тръжен номер 3, подадена на 15.05.2018 г. от Георги Иванов 

Пайтов. Предлагана цена 1722 (хиляда седемстотин двадесет и два) лева; 

На трето място - оферта с тръжен номер 13, подадена на 16.05.2018 г. от Десислава 

Трайкова Николова - Илиева. Предлагана цена 1479 (хиляда четиристотин седемдесет и 

девет) лева; 

На четвърто място – оферта с тръжен номер 6, подадена на 15.05.2018 г. от Деян 

Красимиров Герасимов. Предлагана цена 1380 (хиляда триста и осемдесет) лева; 

На пето място – оферта с тръжен номер 9, подадена на 16.05.2018 г. от Румен 

Богданов Лозев. Предлагана цена 1211 (хиляда двеста и единадесет) лева. 

По позиция № 4:  

На първо място - оферта с тръжен номер 17, подадена на 16.05.2018 г. от Кирил 

Бориславов Панев. Предлагана цена 2156 (две хиляди сто петдесет и шест) лева; 

На второ място - оферта с тръжен номер 4, подадена на 15.05.2018 г. от Тодор 

Георгиев Миленков. Предлагана цена 1666 (хиляда шестстотин шестдесет и шест) лева; 

На трето място - оферта с тръжен номер 12, подадена на 16.05.2018 г. от Десислава 

Трайкова Николова - Илиева. Предлагана цена 1439 (хиляда четиристотин тридесет и девет) 

лева; 

На четвърто място - оферта с тръжен номер 11, подадена на 16.05.2018 г. от Румен 

Богданов Лозев. Предлагана цена 1351 (хиляда триста петдесет и един) лева; 

На пето място – оферта с тръжен номер 8, подадена на 16.05.2018 г. от Валентин 

Михайлов Димов. Предлагана цена 1217 (хиляда двеста и седемнадесет) лева; 

На шесто място – оферта с тръжен номер 2, подадена на 14.05.2018 г. от Светла 

Илиева Василева - Цветкова. Предлагана цена 1050 (хиляда и петдесет) лева. 

По позиция № 5:  

На първо място - оферта с тръжен номер 14, подадена на 16.05.2018 г. от Десислава 

Трайкова Николова - Илиева. Предлагана цена 1373 (хиляда триста и седемдесет и три) лева; 

На второ място - оферта с тръжен номер 5, подадена на 15.05.2018 г. от Деян 

Красимиров Герасимов. Предлагана цена 1350 (хиляда триста и петдесет) лева. 

По позиция № 6:  

На първо място - оферта с тръжен номер 7, подадена на 16.05.2018 г. от Валентин 

Михайлов Димов. Предлагана цена 1717 (хиляда седемстотин и седемнадесет) лева; 

На второ място - оферта с тръжен номер 15, подадена на 16.05.2018 г. от Десислава 

Трайкова Николова - Илиева. Предлагана цена 1379 (хиляда триста и седемдесет и девет) 

лева; 

На трето място - оферта с тръжен номер 16, подадена на 16.05.2018 г. от Кирил 

Бориславов Панев. Предлагана цена 1238 (хиляда двеста тридесет и осем) лева; 

На четвърто място – оферта с тръжен номер 10, подадена на 16.05.2018 г. от Румен 

Богданов Лозев. Предлагана цена 1111 (хиляда сто и единадесет) лева; 

На пето място – оферта с тръжен номер 18, подадена на 16.05.2018 г. от Николай 

Николаев Николов. Предлагана цена 850 (осемстотин и петдесет) лева. 

 

VІІ. Председателят на комисията обяви участниците, спечелили търга по отношение на 

съответните позиции, а именно: 

По позиция № 1 - Николай Любенов Радованов; 

По позиция № 3 - Мария Колева Пъдева; 

По позиция № 4 - Кирил Бориславов Панев; 

По позиция № 5 - Десислава Трайкова Николова - Илиева; 

По позиция № 5 - Валентин Михайлов Димов. 



 
 

 

 

  

VІІІ. Въз основа на гореописаното, комисията предлага:  

Да се сключи договор с класирания на първо място по позиция № 1 участник Николай 

Любенов Радованов, след внасяне на предложената от участника цена.  

Да се сключи договор с класирания на първо място по позиция № 3 участник Мария 

Колева Пъдева след внасяне на предложената от участника цена.. 

Да се сключи договор с класирания на първо място по позиция № 4 участник Кирил 

Бориславов Панев след внасяне на предложената от участника цена.  

Да се сключи договор с класирания на първо място по позиция № 5 участник 

Десислава Трайкова Николова - Илиева след внасяне на предложената от участника цена.  

Да се сключи договор с класирания на първо място по позиция № 6 участник Валентин 

Михайлов Димов след внасяне на предложената от участника цена.  

 

Комисията състави настоящия протокол на основание чл. 11, ал. 1 от Наредба № 7 от 

14 ноември 1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост и т. 15 от 

Заповед № РД-20-160/27.04.2018 г. на генералния директор на БНР. 

 

Тъй като с търга се продава повече от една вещ, този протокол се състави в два 

екземпляра – по един за тръжната комисия и за касата на продавача. Всеки отделен купувач 

има право да получи извлечение от общия протокол само в частта, отнасяща се до него. 

 

Протоколът е съставен и подписан на 18.05.2018 г. 

 

 

Комисия: 

Дари Йорданов:   /П/ заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

 

Милена Илиева - Иванова:  /П/ заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

 

Мина Павлова:   /П/ заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 


