
 

ВИСШЕ ВОЕННОВЪЗДУШНО УЧИЛИЩЕ 

„ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” 
гр. Долна Митрополия, ул. „Св.св.Кирил и Методий” № 1, п.к. 5855 

тел. 65701, факс: 064 / 837 217   

 

1/2 

 

 

Рег. № Л-ПБОП -05 - 136 / 27.08.2021 г. 

Екз. № ____ 
 

УТВЪРЖДАВАМ: 

НАЧАЛНИК НА ВВВУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” 

БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ   ЮЛИЯН РАДОЙСКИ 

                                               27.08.2021 год. 

 

 

ПРОТОКОЛ  
 

от заседанието на комисията, назначена със Заповед № РД-03-507 от 

17.08.2021г. на Началника на ВВВУ „Георги Бенковски“ да проведе търг с 

тайно наддаване съгласно изискванията на Наредба №7 на Министъра на 

финансите от 14.11.1997 год. за условията и реда на продажба на движими 

вещи – частна държавна собственост, проведено на 27.08.2021г., в 13.30 ч. 

в сградата на ВВВУ „Г. Бенковски“: град Долна Митрополия, ул. „Св. св. 

Кирил и Методий“ № 1, Учебен корпус „А“, Конферентна зала. 

                Комисията заседава в следния състав: 

 Председател: подполковник Златко Велков Ванков - началник на 

отделение „Логистика“ на ВВВУ „Г. Бенковски“; 

 Членове: 

1. ц. сл. Пламен Георгиев Партовски- началник служба  „Финанси“  

2. ц. сл. Царинка Цветкова Гетова – ст. експерт в сектор „ПБОП“; 

Съгласно изискванията на Наредбата Началникът на ВВВУ „Георги 

Бенковски е публикувал обявление за провеждането на търг с тайно 

наддаване в един местен електронен ежедневник „Плевен Прес“ от 

18.08.2021г. и в интернет страницата на ВВВУ „г. Бенковски“.   
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Минималният срок по Наредбата от обявлението до провеждането на 

наддаването е изтекъл. В регистратурата за некласифицирана информация 

са постъпили три заявления за участие в търга, както следва: 

1. Заявление с вх. № 1795 от 25.08.2021 г.  от „Експрес Секюрити 

СОД“ ЕООД.  

2. Заявление с вх. № 1796 от 25.08.2021 г от „Експрес кафе и 

Виндинг“ ЕООД.  

3. Заявление с вх. № 1798 от 25.08.2021 г от „Петро2010“ ЕООД.                     

Председателят на комисията обяви, че търгът може да бъде 

проведен. След отваряне на урната, комисията разпредели подадените 

оферти и отвори запечатаните непрозрачни пликове  с офертите на 

участниците. В резултат на извършените действия, тръжната комисия 

класира офертите в настоящия тръжен лист съгласно предварително 

обявения критерий „най –висока цена“ както следва: 

1. Оферта с тръжен № 1798 от „Петро2010“ЕООД –предлагана цена     

27 лв/м3 (двадесет и седем) с ДДС. 

2. Оферта с тръжен №1796 от „Експрес кафе и Виндинг“ ЕООД – 

предлагана цена 26 лв /м3 (двадесет и шест) с ДДС 

3. Оферта с тръжен №1795 от „Експрес Секюрити СОД“ ЕООД – 

предлагана цена 25  лв/м3 (двадесет и пет) с ДДС. 

 Председателят на комисията обяви участника, спечелил търга: 

 „Петро2010“ЕООД  

Протокола е съставен и подписан на  27.08.2021 г 

 

                                                Комисия: 

                                                Подполковник …………..  Златко Ванков 

 

                                                ц. сл. ………………… Пламен Партовски 

 

                                                ц. сл. …………….……… Царинка Гетова  


