
 

 

 

 

З А П О В Е Д 

 

№ РД-20-194/21.05.2018 г. 

  

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

чл. 64 от Закона за държавната собственост, чл. 69, ал. 1 от Правилника за прилагане на 

Закона за държавната собственост, чл. 3, във връзка с чл. 5, ал. 1 от Наредба № 7 от 14 

ноември 1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост и след като 

се запознах с протокол от проведен търг с тайно наддаване за определяне на купувачи на 

движими вещи – частна държавна собственост, необходимостта от ползване на които е 

отпаднала за Българското национално радио, съставен на основание чл. 11, ал. 1 от 

Наредба № 7 от комисия, определена със Заповед № РД-20-160/27.04.2018 г. на генералния 

директор на БНР 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

І. Обявявам за спечелил търга по отношение на лек автомобил Форд Фокус с рег. 

номер С 6407 МР Николай Любенов Радованов, ЕГН: заличено на основание чл. 23 от ЗЗЛД. С 

лицето да се сключи договор за покупко-продажба в изискуемата от закона форма, след 

внасяне на предложената цена в размер на 950 (деветстотин и петдесет) лева по 

посочената в документацията банкова сметка на БНР. 

 ІІ. Обявявам за спечелил търга по отношение на лек автомобил Форд Фюжън с рег. 

номер С 4941 ХМ Мария Колева Пъдева, ЕГН: заличено на основание чл. 23 от ЗЗЛД. С лицето 

да се сключи договор за покупко-продажба в изискуемата от закона форма, след внасяне 

на предложената цена в размер на 1750 (хиляда седемстотин и петдесет) лева по 

посочената в документацията банкова сметка на БНР.  

В случай че плащането не се извърши в срок до 3 работни дни от датата на обявяване 

на резултатите, вещта да се предложи на класирания на второ място кандидат Георги 

Иванов Пайтов ЕГН: заличено на основание чл. 23 от ЗЗЛД за предложената от него цена в 

размер на 1722 (хиляда седемстотин двадесет и два) лева.  

ІІІ. Обявявам за спечелил търга по отношение на лек автомобил Пежо 206 с рег. 

номер СА 6863 КС Кирил Бориславов Панев, ЕГН: заличено на основание чл. 23 от ЗЗЛД. С 

лицето да се сключи договор за покупко-продажба в изискуемата от закона форма, след 

внасяне на предложената цена в размер на 2156 (две хиляди сто петдесет и шест) лева по 

посочената в документацията банкова сметка на БНР. 

В случай че плащането не се извърши в срок до 3 работни дни от датата на обявяване 

на резултатите, вещта да се предложи на класирания на второ място кандидат Тодор 



 

 

 

Георгиев Миленков ЕГН: заличено на основание чл. 23 от ЗЗЛД за предложената от него цена 

в размер на 1666 (хиляда шестстотин шестдесет и шест) лева.  

ІV. Обявявам за спечелил търга по отношение на лек автомобил Форд Транзит с рег. 

номер СА 7381 ВА Десислава Трайкова Николова - Илиева, ЕГН: заличено на основание чл. 

23 от ЗЗЛД. С лицето да се сключи договор за покупко-продажба в изискуемата от закона 

форма, след внасяне на предложената цена в размер на 1373 (хиляда триста и 

седемдесет и три) лева по посочената в документацията банкова сметка на БНР. 

В случай че плащането не се извърши в срок до 3 работни дни от датата на обявяване 

на резултатите, вещта да се предложи на класирания на второ място кандидат Деян 

Красимиров Герасимов ЕГН: заличено на основание чл. 23 от ЗЗЛД за предложената от него 

цена в размер на 1350 (хиляда триста и петдесет) лева.  

V. Обявявам за спечелил търга по отношение на товарен автомобил УАЗ 452 с рег. 

номер СА 4475 ВА Валентин Михайлов Димов, ЕГН: заличено на основание чл. 23 от ЗЗЛД. С 

лицето да се сключи договор за покупко-продажба в изискуемата от закона форма, след 

внасяне на предложената цена в размер на 1717 (хиляда седемстотин и седемнадесет) 

лева по посочената в документацията банкова сметка на БНР. 

В случай че плащането не се извърши в срок до 3 работни дни от датата на обявяване 

на резултатите, вещта да се предложи на класирания на второ място кандидат Десислава 

Трайкова Николова - Илиева, ЕГН: заличено на основание чл. 23 от ЗЗЛД за предложената от 

нея цена в размер на 1379 (хиляда триста и седемдесет и девет) лева.  

 

На основание чл. 11, ал. 2 от Наредба № 7 от 14 ноември 1997 г. за продажба на 

движими вещи – частна държавна собственост, настоящата заповед и протоколът от 

работата на комисията да се обявят на мястото за обяви в програмно-редакционната 

сграда на Българско национално радио и на интернет страницата на националното радио 

с адрес: www.bnr.bg. 

 

Контролът върху изпълнението на настоящата заповед възлагам на ръководителя на 

отдел „Административни дейности и управление на собствеността“. 

 

 

/П/ заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

АЛЕКСАНДЪР ВЕЛЕВ 

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА БНР 

 

 

 

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

http://www.bnr.bg/

