
 

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ 

“ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” – МВР 

СТОЛИЧНА ДИРЕКЦИЯ ПБЗН 

Рег. №764р-7657 

10.09.2018г. 

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

ОТОНОСНО: Резултатите от обявяване на служебно спечелили учасници по 

търг с явно наддаване проводен по заповед с рег. № 8121з-939/06.08.2018 г. на 

Министъра на вътрешните работи, за организиране на процедура и провеждане 

на търг с явно наддаване за продажба на употребявана извънщатна транспортна 

техника и машини числящи се на СДПБЗН и Протокол с рег.№ 764р-

5860/16.07.2018г. утвърден от Министъра на вътрешните работи 

 

Днес: 10.09.2018г., гр.София, комисия, назначена със  заповед 

рег.№8121з-939/06.08.2018 г. на Министъра на вътрешните работи в състав : 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

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

ЧЛЕНОВЕ: 

 1. Иван Георгиев Димитров  – началник сектор УС /резервен член/ 

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

 3. Красимир Христов Койчев – главен юрист консулт в сектор ЧР и 

Правно обслужване  

 4.  Петър Григоров Григоров – мл.специалист 

 5.  Зоя Стефанова Михайлова – началник склад  

 6.  София Стойчева Лазарова – отчетник, планиране на материали 

    

На основание чл.24, вр. чл.23 от Наредба № 7 от 14.11.1997г. за продажба 

на движими вещи–частна държавна собственост и т.17, вр. т.16 от заповед със 

рег. № 8121з-939/06.08.2018 г. на Министъра на вътрешните работи, за 

организиране на процедура и провеждане на търг с явно наддаване за продажба 

на употребявана извънщатна транспортна техника и машини числящи се на 

СДПБЗН,  протокол с рег.№ 764р-5860/16.07.2018г. утвърден от Министъра на 

вътрешните работи и протокол с рег.№764р-7404/31.08.2018г., за резултатите от 

търга, поставен на табло за обявления и в сайта на СДПБЗН, 

Комисията в пълния си състав извърши следното: 

Провери транзитна банкова сметка: BG80BNBG96613100157501 на 

продавача – СДПБЗН и установи, че в посочения от комисията срок 

спечелилите участници търга не са платили цената, която са предложили за 

съответните позиции, а именно:   

1. Адриян Ангелов Ангелов - участник с №15 от Тръжния регистър с 

рег.№ 764р-7387/31.08.2018г. - не е платил: 



- 754.00 /седемстотин петдесет и четири/ лева за позиция № 13 /раздел 

МПС/ – Мотоциклет – MZ ETZ 251 с шаси № 2505247, двигател №1505406 от 

протокол с рег.№ 764р-5860/16.07.2018г. утвърден от Министъра на 

вътрешните работи и  

- 228 /двеста двадесет и осем/ лева за позиция № 27 /Моторни агрегати/ – 

извън бордови мотор – Andromeda с шаси №93110256 от протокол с рег.№ 

764р-5860/16.07.2018г. утвърден от Министъра на вътрешните работи,  

2. Николай Василев Брейчев - участник с №68 от Тръжния регистър с 

рег.№ 764р-7387/31.08.2018г. - не е платил: 

- 5460/пет хиляди четиристотин и шестдесет/лева за позиция № 18 /раздел 

МПС/ - ЗиЛ 131–АЦ40, шаси №770852, двигател №3700 от протокол с рег.№ 

764р-5860/16.07.2018г. утвърден от Министъра на вътрешните работи; 

3. Илия Тодоров Илиев - участник с №69 от Тръжния регистър с рег.№ 

764р-7387/31.08.2018г. - не е платил: 

- 1320/хиляда триста и двадесет/лева за позиция №25/раздел МПС/ - 

Mercedes 310-медицински, шаси WD86020621P236772 от протокол с рег.№ 

764р-5860/16.07.2018г. утвърден от Министъра на вътрешните работи; 

Предвид това, комисията,  

 

Р  Е  Ш  И : 

 
I.  

1. Платеният от Адриян Ангелов Ангелов -  участник с №15 от Тръжния 

регистър депозит в размер на: 

- 29.00/двадесет и девет/лева за позиция № 13 /раздел МПС/ – 

Мотоциклет – MZ ETZ 251 с шаси № 2505247, двигател №1505406 и 

- 19.00/деветнадесет/ лева за позиция № 27 /Моторни агрегати/ – извън 

бордови мотор – Andromeda с шаси №93110256 да не се връща; 

2. Платеният от Николай Василев Брейчев - участник с №68 от 

Тръжния регистър депозит в размер на 130/сто и тридесет/ лева за позиция № 

18 /раздел МПС/ - ЗиЛ 131–АЦ40, шаси №770852, двигател №3700 да не се 

връща; 

3. Платеният от Илия Тодоров Илиев - участник с №69 от Тръжния 

регистър депозит в размер на 120/сто и двадесет/ лева за позиция №25/раздел 

МПС/ - Mercedes 310-медицински, шаси WD86020621P236772 да не се връща; 

II.  

1. Служебно обявява за спечелил търга за позиция № 13 /раздел МПС/ – 

Мотоциклет – MZ ETZ 251 с шаси № 2505247, двигател №1505406 от протокол 

с рег.№ 764р-5860/16.07.2018г. утвърден от Министъра на вътрешните работи - 

Ненко Григоров Гечев - участник № 24 от Тръжния регистър с рег.№ 764р-

7387/31.08.2018г., предложил при наддаването, следващата по размер цена от 

725.00/седемстотин двадесет и пет/лева; 

2. Служебно обявява за спечелил търга за позиция № 27 /Моторни 

агрегати/ – извън бордови мотор – Andromeda с шаси №93110256 от протокол с 

рег.№ 764р-5860/16.07.2018г. утвърден от Министъра на вътрешните работи  - 



Ненко Григоров Гечев - участник № 24 от Тръжния регистър с рег.№ 764р-

7387/31.08.2018г., предложил при наддаването следващата по размер цена от 

209.00/двеста и девет/лева; 

3. Служебно обявява за спечелил търга за позиция № 18 /раздел МПС/ - 

ЗиЛ 131–АЦ40, шаси №770852, двигател №3700 от протокол с рег.№ 764р-

5860/16.07.2018г. утвърден от Министъра на вътрешните работи – Илия 

Георгиев Георгиев – участник № 61 от Тръжния регистър с рег.№ 764р-

7387/31.08.2018г., предложил при наддаването следващата по размер цена от 

5330/пет хиляди триста и тридесет/ лева. 

III.  

1. Поканва Ненко Григоров Гечев - участник № 24 от Тръжния регистър 

с рег.№ 764р-7387/31.08.2018г., по описа на СДПБЗН  

2. Поканва Илия Георгиев Георгиев – участник № 61 от Тръжния 

регистър с рег.№ 764р-7387/31.08.2018г. по описа на СДПБЗН, 

в срок от 3 /три/ работни дни да извършат плащането на предложените от 

тях цени за спечелените от тях позиции, по транзитна банкова сметка на 

продавача СДПБЗН -  BG80BNBG96613100157501.  

 

В случай на плащане от служебно обявения спечелил търга кандидат да 

се изготвят индивидуални тръжни протоколи за съответните вещи по позиции, 

в три екземпляра по един за: тръжната комисия, за спечелилия търга и за сектор 

„Финанси” при СДПБЗН. 

Комисията обявява позиция № № 25 /раздел МПС/ - Mercedes 310-

медицински, шаси WD86020621P236772 от протокол с рег.№ 764р-

5860/16.07.2018г. утвърден от Министъра на вътрешните работи за не 

продадена поради липса на второ предложение по търга.  

В случай, че спечелилите служебно търга участници не внесат 

предложените от тях цена, вещите няма да се предложат на друг участник от 

настоящата тръжна процедура и няма да се продадат.   

На основание чл.61, ал.1 и 2 от АПК Комисията уведомява лично, по 

телефон участниците /регистрирани в Тръжен регистър/ за служебното 

класиране по проведения на 31.08.2018г. търг с явно наддаване проводен по 

заповед с рег. № 8121з-939/06.08.2018 г. на Министъра на вътрешните работи, 

за организиране на процедура и провеждане на търг с явно наддаване за 

продажба на употребявана извънщатна транспортна техника и машини числящи 

се на СДПБЗН, като го постави на табло за обявления  намиращо се във 

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

го публикува в сайта на СДПБЗН  - www.fire-sdpbzn@mvr.bg.   

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. 

 

 



 

КОМИСИЯ   

 

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

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

ЧЛЕНОВЕ: 

 1..............п.................. 

          Иван Георгиев Димитров  – началник сектор УС /резервен член/  

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

          Здравко Андонов Андонов – счетоводител в сектор „Финанси” 

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

          Красимир Христов Койчев – главен юрист консулт 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 

 

 

   

 


