
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ 

“ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” – МВР 

СТОЛИЧНА ДИРЕКЦИЯ ПБЗН 

Рег.№ 764р-9776/27.11.2018г.  

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

За резултатите от втори търг с явно наддаване за продажба на 

употребявана извънщатна транспортна техника и машини, числящи се 

на СДПБЗН по Протокол с рег.№ 764р-8312/05.10.2018г. утвърден от  

Министъра на вътрешните работи 

  

           Днес: 27.11.2018г., гр.София, комисия, назначена със заповед 

рег.№8121з-1368/29.10.2018 г. на Министъра на вътрешните работи в състав: 

Председател: Христо Христов Кирилов – н-к сектор СОД в отдел ПГ и СД; 

Членове: 1. Антоан Николов Георгиев – старши експерт в скектор „УС”; 

       2. Здравко Андонов Андонов – счетоводител в сектор „Финанси”; 

       3. Красимир Христов Койчев – гл.юрисконсулт в сектор ЧР и ПО;  

       4. Петър Григоров Григоров – мл.специалист; 

       5. Зоя Стефанова Михайлова – началник склад; 

       6. София Стойчева Лазарова – отчетник, планиране на материали. 

  На основание чл.18 от Наредба № 7 от 14.11.1997 г. „За продажба на 

движими вещи–частна държавна собственост”, заповед с рег. № 8121з-

1368/29.10.2018 г. на Министъра на вътрешните работи и Протокол с рег.№ 

764р-8312/05.10.2018г. утвърден от  Министъра на вътрешните работи,      

Комисията извърши:  

В 09.00 часа се събра в пълния си състав в кино-салон, намиращ се в 

сградата на СДПБЗН на адрес: гр.София, ул.”Екзарх Йосиф”, №46 и провери 

тръжната документация.  

Установи, че няма подадени заявления – декларации за участие в 

тръжната процедура на 27.11.2018г. за втори търг с явно наддаване за 

продажба на употребявана извънщатна транспортна техника и машини, 

числящи се на СДПБЗН по заповед с рег. № 8121з-1368/29.10.2018 г. на 

Министъра на вътрешните работи и протокол с рег.№ 764р-8312/05.10.2018г. 

утвърден от  Министъра на вътрешните работи, както и няма внесени суми по 

депозитна сметката BG17BNBG96613300157503 на СДПБЗН. 

След проверка пред входа на СД ПБЗН - гр.София, ул.”Екзарх Йосиф”, 

№46 и в кино-салона, Комисията установи, че няма явили се кандидати за 

участие в тръжната процедура, както и такива, които да присъстват на нейното 

провеждане. 

След констатираното и на основание чл.21, ал.2 и ал.3 от Наредба № 7 от 

14.11.1997г., Комисията НЕ ПРОВЕЖДА втори търг с явно наддаване за 



продажба на употребявана извънщатна транспортна техника и машини, 

числящи се на СДПБЗН по заповед рег.№8121з-1368/29.10.2018 г. на 

Министъра на вътрешните работи и протокол с рег.№ 764р-8312/05.10.2018г. 

утвърден от  Министъра на вътрешните работи. 

Комисията не изготви тръжен лист. 

На основание чл.25 от Наредба № 7 от 14.11.1997г. Комисията следва да 

докладва на Министъра на вътрешните работи за не провелия се втори 

последователен търг с явно наддаване за продажба на употребявана 

извънщатна транспортна техника и машини, числящи се на СДПБЗН поради 

липса на участници. 

На основание чл.61, ал.1 и 2 от АПК Комисията следва да уведоми 

всички заинтересовани за не провелия се втори последователен търг с явно 

наддаване за продажба на употребявана извънщатна транспортна техника и 

машини, числящи се на СДПБЗН по протокол с рег.№ 764р-8312/05.10.2018г. 

утвърден от  Министъра на вътрешните работи 

 

На основание чл.81, вр. чл.149, ал.1 от АПК, Решението може да се 

оспори пред по-горестоящия административен орган или компетентния 

административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му по реда на АПК. 

Настоящия протокол-решение се състави в три еднообразни екземпляра: 

един за комисията, един за деловодството на СДПБЗН и един за поставяне на 

табло за обявления  намиращо се във фоайето в сградата на СДПБЗН на адрес: 

гр.София, ул.”Екзарх Йосиф”, №46. 

КОМИСИЯ   

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ............п...................... 

                              Христо Христов Кирилов – н-к сектор СОД в отдел  ПГ и СД 

ЧЛЕНОВЕ: 

 1.............п................... 

          Антоан Николов Георгиев – старши експерт в скектор „УС”  

 

2. ............п...................... 

          Здравко Андонов Андонов – счетоводител в сектор „Финанси” 

 

 3. .............п....................  

          Красимир Христов Койчев – гл. юрисконсулт в сектор ЧР и ПО 

 

  4. .............п....................   

          Петър Григоров Григоров – мл.специалист 

 

 5. ..............п..................   

          Зоя Стефанова Михайлова – началник склад 

 6. ..............п..................   

          София Стойчева Лазарова – отчетник, планиране на материали 


