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гр . Варна  

СЪДЪРЖАНИЕ : Провеждане  на  rьрг  с  явно  наддаване  за  продажба  на  
движими  вещи — частна  държавна  собственост . 

На  основание  чл . 64, ал . 1 от  Закона  за  държавната  собственост , чл . 

69, ал . 1 от  Правилника  за  прилагане  на  Закона  за  държавната  собственост , 

чл . 2, т. 2 и  чл . 18, във  връзка  с  чл . 20 от  Наредба  Ns 7/14.11.1997 г . за  про- 

дажба  на  движими  ве lци  — частна  държавна  собственост , техническо  зада- 

ние  с  per. Ns 4296/0 1 . 12.20 1 б  г. за  реализация  на  излишни  движими  вещи  и  

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

РБ , 

ЗАПОВЯДВАМ : 

I. На 	13.12.2016г. 	от 	10.00 	часа 	в 	сградата 	на  
ВВМУ"Н.Й .Вапцаров ", находяща  се  в  гр . Варна , ул . „Васил  Друмев " №  
73, да  бъде  организиран  и  проведен  ТЪРГ  С  ЯВНО  НАДДАВАНЕ  за  
продажба  на  движими  вепд3 — частна  държавна  собственост , съгласно  
техническо  задание  Ns 4296/01.12.2016г. 

1. Определял i  сrьпка  за  наддаване  - $ % от  началната  цена ; 



Устно  да  бъде  уведомен  за  провеждането  на  тьрга  ресорния  служител  на  Военна  по-
лиция . 

Технически  сътрудник  на  комисията  — ц.сл . — Мария  Тачева . 
3 .Оглед  на  вещите  може  да  се  извършва  всеки  работен  ден  от  06.12.201 бг . до  

1 2. І  2.20 1 бг . включително , от  9.00 до  16.00 часа  на  адрес : гр . Варна , ул. „Васил  Дру- 
мев" Ns 73, в .ф. 46390 —rp. София  след  предварителна  уговорка  на  тел . 052/552 251- с  
подполковник  Станко  Вернов  или  майор  Спас  Мнцов . 

Лице  за  контакти  при  предаване  на  вещите  на  спечелилия  кандидат , на  теле - 
фон  052/ 552 251- подполковник  Станко  Вернов  или  майор  Спас  Мицов . 

4. Кандидатите  за  отпадъците  от  дърво  могат  да  участват  за  всички , за  отделни  
позицин , както  и  за  определено  количество  на  килограм . 

5.За  допускане  до  участие  в  тьрга  кандидатите  да  внесат  депозитна  вноска  в  
размер  на  1 0% от  първоначалната  тръжна  цена  за  всяка  отделна  позиция , за  която  
участникьт  ще  наддава . 

5.1. Начин  на  плащане  — депозиrьт  за  участие  в  тьрга  се  внася  по  банков  път  по  
сметхата  на  ВВМУ  „Н .Й .Вапцаров " — SG Експресбанк , BG4ITTBB94003315068641, 
банков  код  TTBBBG22, Булстат  129004492, а  в  деня  на  rьрга  и  в  касата  на  ВВМУ . 

5.2. Депозитьт  на  неспечелилите  тьрга  участници  да  се  връща  след  подписване  
на  тръжния  протокол  по  нареждане  на  председателя  на  тръжната  комисия . 

6. За  участие  в  тьрга  кандидатите  представят  следните  документи : 

6.1. Документ  за  внесен  депозиr, 
6.2. Удостоверение  за  съдебна  регистрация  — за  юридически  лица  — оритннал  или  

заверено  от  кандидата  копие ; 
6.3. Документ  за  самоличност  — за  кандидати  физически  лица ; 

7. На  основание  чл .22, ал .5 от  Наредба  №7/14.1 1.1997г. за  продажба  на  движими  
вещи  — частна  държавна  собственост , когато  на  повторно  провеждан  тьрг  се  яви  само  
един  кандидат , той  се  обявява  за  спечелил  по  обявената  начална  цена . 

8. Председателят  на  комисията  обявява  първоначалната  цена  от  която  започва  над  
даването  и  определя  стьпка  за  наддаване . 

Търга  за  отпадъците  от  дърво  ще  се  проiведе  на  два  етапа : 

8.1. Първи  етап  — предложения  за  закупуване  на  цялото  количество  отпадъци ; 

8.2. Втори  етап  — предложения  за  закупуване  на  ограничено  количество  /на  кг/. 

Във  втория  етап  на  тьрга , на  първа  стьпка  могат  да  участват  всички  участници , до  из • 

черлване  на  цялото  количество , като  всеки  следващ  кандидат  може  да  участва  до  разли • 

ката  в  общото  количество . Прн  направена  втора  стъпка , всеки  от  останалите  кандидат r 

има  право  да  участва  за  разликата  до  общото  количество . 
8.3. Наддаването  да  се  извършва  чрез  обявяване  от  участниците  на  пос - 

ледователни  суми  над  началната  цена , разграничени  от  председателя  на  
комисията  сьс  звуков  сигнал , като  всяко  увеличение  е  равно  на  опреде -

ТТ.1,i,f.! 

2/4 



8.4. Преди  третото  обявяване  на  последната  оферта  да  се  прави  предуп - 
реждение , че  тя  е  пос:педна  й  предложение , наддаването  
приключва  сьс  звуков  сигнал . Председателят  обявява  участника , спечелил  
търга  по  сьответхата  позиция  предложената  от  непэ  цена . 

8.5. За  резултатите  от  проведения  rьрг  комисията  да  състави  тръжен  
протокол  в  три  екземпляра : за  комисията , за  касата  на  ВВМУ  и  по  един  за  
всеки  спечелил  позиция  в  тьрга . 

9. Предложената  цена  да  се  заплати  в  срок  от  3 работни  дни  от  закрива - 

не  на  тьрга  по  сметка  на  ВВМУ  в  SG Експресбанк , 
BG77TTBB94003115068640, банков  код  TTBBBG22, Булстат  129004492, . 
след  което  с  купувача  да  се  сключи  писмен  договор  за  покупко -продажба . 

10. В  случай  на  нёплащане  на  цената  в  срока  по  т.10, депозиrьт  да  не  
се  връща  и  за  спечелил  тьрrп  да  се  обяви  участника  предложил  при  над- 
даването  следващата  по  размер  цена , след  което  да  се  покани  писмено  в  
срок  от  3 работни  дни  да  извърпи  плащането . 

Ако  не  внесе  цената , в  определения  срок , комисията  да  отбележи  в  
тръжния  протокол , че  вещта  не  е  дродадена . 

11.Ако  rьргьт  е  насрочен  отново  поради  неявяване  на  кандидат , 
първонача nната  тръжна  цена  да  се  намали  с  до  20 на  сто  еднократно  и  до  
10 на  сто  за  всеки  следващ  случай , но  не  по  вече  от  50 на  сто  общо , като  
се  извърп iат  съответните  корекции  в  тръжната  документация . 

12.Всички  разходи  по  транспортиране  на  вещите  са  за  сметка  на  ку- 
пувача . Купувачът  е  длъжен  да  транспортира  закупените  вещи  не  по-късно  
от  5 дни  след  подготовка  на  вещите  за  извозване . След  изтичане  на  този  
срок , същият  дължи  магазинаж  в  размер  на  20 /двадесет/ лв . на  ден . 

13.Извлечение  от  настоящата  заповед , с  изключение  състава  на  ко- 
мисията , да  се  обяви  в  интернет  страницата  на  ВВМц  й  на  видно  място  на  
портала  на  ВВМУ , достьпно  за  всички  заинтересувани  лица . 

14.В  тридневен  срок  от  издаването  й  да  се  публикува  обяаление  в  
един  централен  и  един  местен  ежвдневник . 

Изпълнението  на  заповедта  възлагам  на  назначената  комисия  и  на  упо- 
менатите  длъжностни  лица , а  контролът  по  изпълнението  й  ще  осъществявам  
,гтsi►:г.а  

НАЧАЛНИК  НА  ВВМУ  
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