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З А П О В Е Д 

НА НАЧАЛНИКА НА ВИСШЕ ВОЕННОВЪЗДУШНО УЧИЛИЩЕ 

„ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” 

 

___.___.20__ г.          № РД __________          гр. Долна Митрополия 

СЪДЪРЖАНИЕ: Относно провеждане на търг с явно наддаване за 

продажба на движими вещи – частна държавна 

собственост 
       

 

На основание чл. 55, ал. 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили 

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

Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост във връзка 

с чл.1, ал. 2 и чл. 18, чл. 19, чл. 20, чл. 21, чл. 22, чл. 23 и чл.24 от Наредба 

№ 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи частна държавна 

собственост, издадена от министъра на финансите, 

 

З А П О В Я Д В А М: 
  

 1. Откривам процедура по продажба на движими вещи – частна 

държавна собственост, представляващи дърва за огрев, получени при 

изпълнението на договор с предмет отсичане на маркирани дървета 

съгласно сортиментни ведомости в поземлен имот с идентификатор 

22215.108.412, предоставен за управление на ВВВУ „Георги Бенковски“ и 

дърва за огрев, безвъзмездно предоставени на училището със Заповед 

№ РД-362/01.06.2020 г. на командира на ВВС. 

 2. Вид на процедурата: търг с явно наддаване по смисъла на 

Наредба № 7 от 1997 г. за продажба на движими вещи частна държавна 

собственост на Министъра на финансите. 

 3. Описание на вещите и начална тръжна цена: 

 3.1. Описание 

Сортименти/ Дървесен вид 
Прогнозно  

к-во,  пр. м3 

Ед. Цена с 

ДДС/ пр. м3 

Обща начална 

стойност с ДДС 

 
     

Дърва за огрев -  акация, гледичия, 

черница , др. изд., орех, бряс 
283 45,00 лева 

12735,00 

Дърва за огрев -  топола 10 27,00 лева 270,00 

Дърва за огрев – сухи  50 36,00 лева  1800,00 
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 Общото количество дърва за огрев е ориентировъчно и възлиза на 

343 пространствени м3. В случай, че се получи по-голямо количество, 

спечелилият участник се задължава да изкупи по-голямото количество по 

цена, обявена в настоящата процедура за съответния дървесен вид. 

 До участие в търга се допускат кандидати, заявили желание да 

закупят цялото количество дърва за огрев. 

 3.2. Начална тръжна цена: 12 337,50 лева без ДДС (дванадесет 

хиляди тристатридесет и седем лева и петдесет ст.) или 14 805,00лева с 

ДДС (четиринадесет хиляди осемстотин и пет лева) (формирана: цена 

от 12 735,00 лева за дърва за огрев -  акация, гледичия, черница , други 

издънкови, орех, бряст с прогнозно количество 283 пространствени м3; 

цена от  270,00 лева за дърва за огрев – топола с прогнозно количество 10 

пр. м3 и цена от  1800,00 лева за дърва за огрев – сухи с прогнозно 

количество 50 пр. м3). 

4. Оглед: Огледът на вещите може да се извършва всеки работен ден 

от 08.09.2020 г. до 11.09.2020 г. включително, от 8.00 до 16.00 часа от 

понеделник до четвъртък и от 8.00 до 14.00 часа в петък на адрес: област 

Плевен, град Долна Митрополия, ул. „Св.Св. Кирил и Методий“ № 1. За 

всеки извършен оглед кандидатът попълва декларация (Приложение № 2). 

Предварително съгласуване за извършване на оглед на вещите от 

кандидатите, на телефон – 0887 976 234 старшина Димитър Николов. 

5. Условия за участие в търга 

5.1 Кандидат за участие в търга може да бъде всяко българско или 

чуждестранно физическо или юридическо лице лично или чрез 

пълномощник след представяне на нотариално заверено пълномощно; 

5.2. За участие в търга кандидатите представят следните документи: 

- заявление за участие – Приложение № 1; 

- документ за внесен депозит; 

- декларация за извършен оглед – Приложение № 2; 

- документ за самоличност или удостоверение за регистрация – за 

юридическо лице – заверено от кандидата копие; 

5.3. В случай, че офертата се подава или на наддаването участва 

представител на участника – в деня на провеждането на търга следва да се 

представи оригинал на пълномощното, а копие да се приложи към 

заявлението за участие. 

6. Провеждане на процедурата: 

6.1. Дата и място на провеждането: 14.09.2020 г. – от 13.30 ч. в 

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

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

6.2. Размер на депозита за участие: е 10% от началната тръжна 

цена без ДДС. Депозитът за участие в търга се внася по банков път по 

сметката на ВВВУ „Г. Бенковски“ – „Банка ДСК“ ЕАД IBAN BG 56 STSA 

9300 3332 3200 10, BIC STSABGSF. 

6.3. Депозитът на неспечелилите търга участници да се връща след 

подписване на тръжния протокол по нареждане на председателя на 

тръжната комисия. 
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6.4. Търгът се провежда при условие, че присъстват всички членове 

на комисията и са внесени депозити най-малко от двама кандидати. 

6.5. Когато се яви само един кандидат, търгът се отлага с 1 час и ако 

в този срок не се яви друг кандидат, търгът не се провежда, като за това се 

изготвя протокол. 

6.6. Получаване на документацията: Документацията е 

безплатна. Документацията се получава от регистратурата за 

класифицирана и некласифицирана информация или се изтегля от 

интернет страницата на ВВВУ ‚Георги Бенковски“ https://www.af-acad.bg/ .  

6.7. Регистрация за участие в търга се извършва всеки работен ден 

(от 08.09.2020 г. до 11.09.2020 г.) от 08,00 часа до 16,00 часа в дните от 

понеделник до четвъртък и от 08,00 часа до 14,00 часа в петък, в 

регистратурата за класифицирана и некласифицирана информация, 

находяща се в корпус „А“ на ВВВУ „Г. Бенковски”, гр. Долна 

Митрополия, чрез подаване на запечатан непрозрачен плик, надписан от 

участника със следния етикет: 

ДО 

НАЧАЛНИКА   

НА ВИСШЕ ВОЕННОВЪЗДУШНО УЧИЛИЩЕ 

„ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ 

в процедура по реда на Наредба № 7 от 1997 г. на МФ за продажба на 

движими вещи частна държавна собственост - дърва за огрев 

  

ОТ 

                                 ………………………. 

                                                   ЕИК(ако е приложимо)………… 

 

6.8. В пликът следва да се поставят всички документи, описани в 

настоящата заповед, както следва: 

6.8.1. Заявление за участие; 

6.8.2. Копие на документ за внесен депозит; 

6.8.3. Декларация за извършен оглед; 

6.8.4. Други (при необходимост). 

6.9. Стъпка на наддаване: Стъпката на наддаването ще бъде 5 % от 

началната тръжна цена с ДДС, от която започва наддаването, или 740,25 

(седемстотин четиридесет лева и двадесет и пет стотинки) лева. 

6.9.1.Наддаването се извършва чрез обявяване от участниците на 

последователни суми над началната цена, разграничени от председателя на 

комисията със звуков сигнал, като всяко увеличение трябва да бъде равно 

на определената стъпка. 

6.9.2. Преди третото обявяване на последната оферта се прави 

предупреждение, че тя е последна и ако няма друго предложение, 

наддаването приключва със звуков сигнал. Председателят обявява 

https://www.af-acad.bg/
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участника, спечелил търга и предложената от него цена, след което закрива 

търга. 

6.9.3. Резултатите от търга се оформят в тръжен протокол, който се 

съставя и подписва от тръжната комисия в 3 екземпляра - по един за 

спечелилия търга и два за комисията. 

7. Условия за изпълнение на договора 

7.1. Плащане на цената: Спечелилият търга участник внася 

предложената тръжна цена за цялото количество дърва за огрев в срок до 3 

(три) работни дни от датата на обявяване на резултатите. 

7.2. Заплащането на цената става в български лева по банков път по 

следната банкова сметка  на ВВВУ „Г. Бенковски“ – „Банка ДСК“ ЕАД 

IBAN BG 17 STSA9300 3132 3200 01, BIC STSABGSF. 

7.3. Ако плащането не се извърши в този срок, депозитът на 

спечелилия търга да се задържи и се предложи на следващия по ред 

кандидат да заплати предложената от него цена. Ако и вторият по ред 

кандидат не извърши плащане в срок до 3 (три) работни дни от получаване 

на предложението, тръжната комисия отбелязва със забележка в тръжния 

протокол, че вещта не е продадена. 

7.4. Получаване на вещите от спечелилия участник: Вещите се 

предават на купувача след плащане на цената. Собствеността върху вещите 

се прехвърля с предаването им. Вещите се предадат на купувача с 

приемателно-предавателен протокол. 

7.5. Всички разходи, като вдигане, транспорт, претегляне, маркиране 

и издаване на превозни билети на закупените вещи след плащане на 

цената, са за сметка на купувача. 

7.6. Купувачът следва да вдигне цялото количество дърва не по - 

късно от 5 (пет) дни от датата на плащането.  

9. Извлечение от настоящата заповед, с изключение състава на 

комисията, да се обяви в интернет страница www.af-acad.bg и на видно 

място на портала на войскови район 1175, достъпно за всички 

заинтересовани лица. 

10. Обявление: Сектор „Планиране, бюджет и обществени поръчки“ 

да организира публикуването на обявление, относно провеждане на търга в 

един централен и един местен ежедневник, не по-късно от една седмица 

преди датата, определена за провеждане на търга.  

Изпълнението на заповедта възлагам на назначената комисия, а 

контролът по изпълнението ѝ ще осъществявам лично. 
 

 

    НАЧАЛНИК НА ВИСШЕ ВОЕННОВЪЗДУШНО УЧИЛИЩЕ 

   „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” 

    БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ                         ЮЛИЯН РАДОЙСКИ 

                                                  ___.___2020 г. 

 

 


