ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ
КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ
Варна 9000, ул. “Преслав” 16, тел: 552-622, 552-635, факс: 603-259

ЗАПОВЕД
НА КОМАНДИРА НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ
___.___.2022 г.

№ ____________________
гр.
Варна
ОТНОСНО: Откриване на процедура за продажба на движими вещи,
частна държавна собственост – вторични метални отпадъци
във военните формирования от Военноморските сили
На основание чл. 55, ал. 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България, 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 №7/14.11.1997г. за продажба на движими
вещи – частна държавна собственост,

З А П О В Я Д В А М:
На дата 15.11.2022 г. от 10:00 часа в сградата на командването на
военноморските сили, находяща се в гр.Варна, ул.”Преслав” №16, да бъде
организиран и проведен търг, с явно наддаване за продажба на следните
движими вещи – частна държавна собственост:
ориентировъчни цени на металните вторични отпадъци от
формированията на ВМС
1. Определям стъпка за наддаване – 5% от началната цена;
2.За организиране и провеждане на търга назначавам комисия в състав:
3. Командирите / Началниците на военни формирования, в които ще се
провеждат огледите, да организират същите в административни зони на
подчинените им формирования. Оглед на вещите може да се извършва всеки
работен ден от дата 11.10.2022г. до 11.11.2022г. включително, от 09:00 до 16:00
часа, след предварителна уговорка на тел.: 052/552400 с капитан І ранг Сираков
или 052/552401 Димитров.
За получаване на разрешен достъп, до военни формирования е
необходимо да се представи списък на лицата, желаещи да направят оглед на
вещите, съдържащ:
Трите имена, ЕГН, номер на лична карта и номер на автомобилната
техника, с която ще се влиза в съответното военно формирование.

Лице за контакти, при предаване на вещите, на спечелилия кандидат, на
телефон: 052/552401 - Димитров.
4. Кандидатите участват за общото количество вторични метални
отпадъци.
5. За допускане за участие в търга, кандидатите да внесат депозитна
вноска, в размер на десет процента, от първоначалната тръжна цена, за всяка
отделна позиция, за която участникът ще наддава.
5.1. Начин на плащане – депозитът за участие, в търга се внася, по
банков път, по сметката на ВМС до 16:00 часа на 11.11.2022г.
5.2. Внесените депозити на не класираните участници се освобождават
в три дневен срок от влизане в сила на заповедта за обявяване на резултатите
от класирането.
5.3.. Депозитът за участие се задържа и не подлежи на връщане в
следните случаи:
5.4. В случай на неявяване на кандидат, подал заявление за участие в
търга или редовно упълномощен от него представител при откриване на
процедурата.
5.5. В случай, че участниците в търга по конкретна позиция, след
изрична покана от председателя, не изявят желание да купят, респективно да
извършат първоначално наддаване.
5.6. Когато кандидатът, определен за спечелил търга или класирания на
второ място, откажат да заплатят предложената цена в указания срок.
5.7. Депозитът за участие на класирания на второ място се освобождава
в срок до три работни дни от сключване на договор със спечелилия търга.
6. За участие в търга, кандидатите представят следните документи:
6.1. Документ за внесен депозит;
6.2. Удостоверение за съдебна регистрация, ЕИК, за юридически лицаоригинал или заверено, от кандидата копие;
7. Търгът да се проведе при условие, че са внесени депозитите, от наймалко двама кандидати и в присъствието, на всички членове на комисията.
8. На основание чл.22, ал.5 от Наредба №7/14.11.1997г., за продажба на
движими вещи – частна държавна собственост, когато на повторно провеждан
търг, се яви само един кандидат, той се обявява за спечелил, по обявената
начална цена.
9. Председателят на комисията, обявява първоначалната цена, от която
започва наддаването и определя стъпка за наддаване, както следва:
9.1. Наддаването да се извършва, чрез обявяване от участниците, на
последователни суми, над началната цена, разграничени от председателя на
комисията със звуков сигнал, като всяко увеличение е равно на определената
стъпка.

9.2. Преди третото обявяване на последната оферта, да се прави
предупреждение, че тя е последна и ако няма друго предложение, наддаването
приключва със звуков сигнал. Председателят обявява участника, спечелил
търга по съответната позиция и предложената от него цена.
9.3. За резултатите от проведения търг комисията да състави тръжен
протокол, в три екземпляра: За комисията, за касата на ВМС и по един, за
всеки, спечелил търга.
10. Предложената цена, да се заплати в срок, от три работни дни, от
закриването на търга, по сметка на ВМС, по банков път, след което, с купувача
да се сключи писмен договор, за покупко продажба.
11. В случай на не плащане, на цената в срока, по точка 10, депозитът
да не се връща и за спечелил търга, да се обяви участника, предложил, при
наддаването, следващата по размер цена, след което да се покани писмено, в
срок от три работни дни, да извърши плащането. Ако не внесе цената, в
определения срок, комисията да отбележи в тръжния протокол, че вещта не е
продадена.
12. Ако търгът е насрочен отново, поради неявяване на кандидат,
първоначалната тръжна цена, да се намали с до 20 на сто, еднократно и до десет
на сто, за всеки следващ случай, но не повече от петдесет на сто общо, като се
извършат, съответните корекции в тръжната документация.
13. Всички разходи, по транспортиране на вещите, са за сметка на
купувача.
14. Извлечение от настоящата заповед, с изключение състава на
комисията, да се обяви в интернет страницата на ВМС и на видно място, на
портала на ВМС, достъпна за всички заинтересовани лица.
15. В тридневен срок, от издаването и, да се публикува обявление в един
централен и един местен ежедневник. Изпълнението на заповедта възлагам на
назначената комисия и на упоменатите длъжностни лица, а контролът по
изпълнението, ще осъществявам лично.

КОМАНДИР НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ
КОНТРААДМИРАЛ

КИРИЛ МИХАЙЛОВ
___.___. 2022 г.

