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З А П О В Е Д 

НА НАЧАЛНИКА НА ВИСШЕ ВОЕННОВЪЗДУШНО УЧИЛИЩЕ 

„ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” 

 

17.08.2021 г.          № РД-03-507     гр. Долна Митрополия 
 

СЪДЪРЖАНИЕ: Относно провеждане на търг с тайно наддаване за 

продажба на движими вещи по реда на Наредба № 

7/14.11.1997г. 
       

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, чл.1 , ал. 

2, чл. 2, т. 1 и чл. 5 във връзка с чл. 6 от Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за 

продажба на движими вещи частна държавна собственост, протокол с рег. 

№ Л-ПБОП-05-130 /16.08.2021 г. от комисия, назначена със заповед № РД-

03-503/13.08.2021г., за определяне на начална тръжна цена, 

 

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. 

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

Наредба № 7 от 1997 г. на Министъра на финансите. 

Описание на движимите вещи и прогнозно количество: 

Асортименти / Дървесен вид 
Прогнозно  

к-во,  пр. м3 

Ед. Цена с 

ДДС/ пр. м3 

Обща 

начална 

стойност с 

ДДС 
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Дърва за огрев (гледичия) -  

широколистни дървета 
14 24,00 лева 336,00 лв 

 Общото количество дърва за огрев е ориентировъчно и възлиза на 

14 пр. м3. В случай, че се получи по-голямо количество, спечелилия 

участник се задължава да изкупи по-голямото количество по цена, обявена в 

настоящата процедура. 

 До участие в търга се допускат кандидати, заявили желание да 

закупят цялото количество дърва за огрев. 

3. Начална тръжна цена: 336,00 лева с ДДС (триста тридесет и шест  

лв.). 

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

19.08.2021 г. до 25.08.2021 г. включително, 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, на 

адрес: област Плевен, бивше ОУ „Марин Дринов“, находящо се в гр. 

Плевен, ул. „Цар Самуил“ № 4. За всеки извършен оглед кандидатът 

попълва декларация (Приложение №2). 

Предварително съгласуване за извършване на оглед на вещите от 

кандидатите, на телефон 0885252337 – оф. кандидат Милен Петров 

Иванов и тел. 0887317147 - старшина Илиян Йорданов Йорданов. 

5. Депозитната вноска е 10% от стойността 336,00 лв. на движимите 

вещи, а именно 33,60 лева (тридесет и три лв и шестдесет ст.). 

5.1. Начин на плащане- депозитът за участие в търга се внася по 

банков път по сметката на ВВВУ „Г. Бенковски“ – „Банка ДСК“ АД, клон 

Плевен: 

IBAN BG 56 STSA 9300 3332 3200 10, BIC STSABGSF 

5.2. Депозитът на неспечелилите търга участници да се връща след 

подписване на тръжния протокол по нареждане на председателя на 

тръжната комисия. 
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5.3 Получаване на документацията: Документацията е безплатна. 

Получава се от регистратурата за некласифицирана информация или се 

изтегля от интернет страницата на ВВВУ „Г. Бенковски“ https://www.af-

acad.bg/. 

6. Заявления (Приложение №1) за участие в търга да се подават 

всеки работен ден от 08:00 ч. до 15:00 ч. до 25.08.2021 г. включително в 

дните от понеделник до четвъртък и от 08:00 часа до 14:00 часа в петък в 

регистратура за некласифицирана, находяща се в „Библиотечен комплекс“ 

на ВВВУ „Г. Бенковски”, гр. Долна Митрополия. 

6.1. Към заявлението да се приложат всички документи, описани в 

настоящата заповед, както следва: 

6.1.1. Удостоверение за съдебна регистрация за юридически лица 

или посочен ЕИК, за физически лица – заверено копие на лична карта; 

6.1.2. Копие на документ за внесен депозит; 

6.1.3. Номер на сметка за възстановяване на депозита за участие; 

6.1.4. Декларация за извършен оглед (Приложение №2). 

6.1.5. Други документи (при необходимост). 

6.2. Офертата (Приложение №3) за предлаганата цена се поставя в 

малък непрозрачен запечатан плик. На плика с офертата ясно да е изписан 

кандидата, актуален адрес за кореспонденция и телефон за контакти с него. 

Офертата на кандидата заедно с всички необходими документи за 

участие по т. 7.1. се подават лично от кандидатите или от техен писмено 

упълномощен представител. 

6.3. Председателят или определен от него член на комисията, преди 

приемане на документите проверява спазени ли са условията за участие в 

търга и  поставя върху плика с офертата тръжния номер на кандидата, който 

съвпада с регистрационния номер на заявлението. 

https://www.af-acad.bg/
https://www.af-acad.bg/


4 

 

6.4. Да не се приемат заявления за участие, към които не е представен 

някой от документите по т. 7.1 и оферта за предлагана цена по 7.2. или 

представените такива са невалидни. 

6.5. Приетите пликове с оферти за участие се пускат в урна, 

запечатана от председателя на тръжната комисия, в присъствието на 

кандидата. 

6.6. При регистрация на участниците същите да се съпровождат от 

посочените в т. 5 лица от КПП на ВР - 1175 до регистратура за 

некласифицирана информация на ВВВУ „Г. Бенковски“. 

7. Търгът да се проведе, чрез закрито заседание на комисията по т. 3. 

7.1. Комисията, назначена да проведе търга, да разгледа и класира 

офертите в тръжен лист. В тръжният лист да се впишат всички получени 

оферти, по поредността на постъпването им и тръжните номера на 

кандидатите. 

7.2. За спечелил търга да се обявява кандидатът, предложил най-

висока цена. Когато двама и повече кандидати предложат една и съща цена, 

тръжната комисия да определи крайния купувач, чрез жребий. 

7.3. За проведения търг комисията да състави тръжен протокол в три 

екземпляра за класиране на офертите според най-високата предложена цена, 

съгласно чл. 11 от Наредба № 7 / 14.11.1997 г. за продажба на движими 

вещи частна държавна собственост. 

7.4. Резултатите от търга да се обявят в интернет страница www.af-

acad.bg и на видно място на КПП на ВР – 1175, гр. Долна Митрополия, 

достъпно за всички заинтересовани лица.  

8. Спечелилият търга участник внася предложената тръжна цена за 

цялото количество дърва за огрев в срок до 3 работни дни от датата на 

обявяване на резултатите. 

8.1. Заплащането на цената да бъде в български лева по банков път по 

банковата сметка на ВВВУ „Г. Бенковски“ в „Банка ДСК“ АД,  
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IBAN BG17 STSA 9300 3132 3200 10, BIC STSABGSF. 

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

спечелилия търга да се задържи и да 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 работни дни от получаване на 

предложението, тръжната комисия да отбелязва със забележка в тръжния 

протокол, че вещта не е продадена. 

8.3. Вещите да се предадат на купувача след плащане на цената. 

Собствеността върху вещите да се прехвърля с предаването им. Вещите да 

се предадат на купувача с приемателно-предавателен протокол. 

8.4. Всички разходи, като вдигане, транспорт и претегляне на 

закупените вещи след плащане на цената и др. да бъдат за сметка на 

купувача. 

8.5. Купувачът следва да вдигне цялото количество дърва за огрев не 

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

8.6. Ако включените в търга вещи не са продадени, по предложение 

на председателя на комисията до Началника на училището, първоначалната 

тръжна цена може да се намали с 20 на сто. 

8.7. Непродадените вещи, включени в два непоследователни търга с 

тайно наддаване може да се продадат на първия по време кандидат-купувач, 

заявил писмено желанието си да закупи вещите на цена не по-ниска от 60 на 

сто от първоначалната тръжна цена. 

 

 

 

НАЧАЛНИК НА ВИСШЕ ВОЕННОВЪЗДУШНО УЧИЛИЩЕ 

        „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” 

        БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ  / П /  ЮЛИЯН РАДОЙСКИ 

18.08.2021 г. 

 


