
ВОЕННА АКА ЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ Р АКОВСКИ" 
15 4, София, бул. ,,Евлоги и Христо Георгиеви" № 82

ЗАПОВЕД 

НА 

НАЧАЛНИКА НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ" 

J}/_.06.2019 г. № СИ29-РДО2-..w гр. София 

СЪДЪРЖАНИЕ: Обявяване резултата от проведен търг с тайно 
наддаване за продажба на движими вещи - частна 
държавна собственост на Военна академия 
,,Г.С.Раковски". 

На основание чл. 55, ал. 1 от IШЗДС във връзка с чл.11, ал.2 от 

Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна 

собственост, моя заповед № СИ29-РДО2-397/14.06.2019г., относно 

провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи - частна 

държавна собственост на Военна академия „Г. С. Раковски" и съгласно 

тръжен протокол № СИ-29-5337/24.06.2019г. на тръжната комисия, за 

разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите ценови предложения за 

участие на кандидатите, 

ЗАПОВЯДВАМ: 

1. Като възприемам мотивите на комисията за разглеждане, оценка

и класиране на ценовите предложения за участие на кандидати в търг с тайно 



наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост на 

Военна академия „Г.С.Раковски", а именно: 

Автомобили: 

1.Автобус "ЧАВДАР", модел: "11М3" -lбр.

2.Автобус "АВИА", модел: "2Ц51 "-1бр.

ОБЯВЯВАМ: 

1. "ЛАЙТ КОМЕРС" ООД, със седалище и адрес на управление

гр. Пловдив, 4003 ул. ,,Полет" № 1, ет. 2, ЕИК/БУЛСТАТ 115107906, 

представлявано от Кирил Бориславов Панев в качеството си на редовно 

упълномощен с пълномощно рег. № 3765/17.06.2019 г. от Мина Стоилова, 

нотариус в район РС Пловдив с рег. № 4 73 на Нотариалната камара, ЕГН 

413130 8.10.2

София, с постоянен адрес гр. София, ж.к. ,,Надежда" III, 334, вх. Г, ет. 7, като 

участник, класиран на първо място и спечелил проведения на 19.06.2019 г. 

търг за продажба на движими вещи - частна държавна собственост, 

собственост на Военна академия „Г. С. Раковски", представляващ обща 

продажба на 2 /два/ автомобила, описани в т. I. 

2. Гореописаните движими вещи - частна държавна собственост,

описани в т.I се продават заедно, съгласно достигната обща предложена 

продажна цена за същите. 

3. Общата предложена продажна цена на движимите вещи, описани

в т. I, е в размер на 11 000,00 лв. ( единадесет хиляди лева) без включено ДДС. 

Върху продажната цена се начислява 20% ДДС. Общата предложена 

продажна цена е платима при следните условия: 

3.1. Спечелилият търга участник заплаща общата предложената 

продажна цена за движимите вещи - частна държавна собственост, описани в 
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т. I в срок до 3 (три) работни дни от датата на обявяване на резултатите по 

следната набирателна сметка на Военна Академия „Г. С. Раковски" с IBAN: 

BG40BNBG 9661 3100 1524 01, BIC BNBGBGSD, обслужваща банка БНБ

ЦУ. 

3.2. След заплащане на продажната цена в срока на чл. 12, ал.1 от 

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

държавна собственост, да бъде сключен писмен договор за покупко-продажба 

на моторните превозни средства, с нотариална заверка на подписите, при 

спазване нормативните изисквания на чл. 144 от Закона за движението по 

пътищата. Всички разходи по прехвърляне на собствеността на автомобилите 

да са за сметка на купувача. 

3.3. Ако участникът не извърши плащането в рамките на 3 (три) 

работни дни от получаване на предложението, съгласно на чл.12, ал.3 от 

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

държавна собственост, тръжната комисия да отбележи със забележка в 

тръжния протокол, че движимите вещи - частна държавна собственост, 

описани в т.I, не са продадени поради дисквалифициран втори участник. 

3.4. Движимите вещи - частна държавна собственост, описани в т. I на 

настоящата заповед, да се предадат на купувача след заплащането на цената, а 

собствеността върху същите да се прехвърли с предаването им. Движимите 

вещи - частна държавна собственост да се предадат с приемо - предавателен 

протокол по образец на Военна Академия „Г. С. Раковски". 

3.5. Закупените движими вещи следва да се вдигнат от купувача в 5 -

дневен срок от датата на плащането. След изтичането на този срок, съгласно 

чл.13, ал.2 на Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи -

частна държавна собственост, купувачът дължи магазинаж в размер на 1,0 % 

от предложената тръжна цена за всеки просрочен ден. Всички разходи, като 

вдигане и транспорт на закупените вещи са за сметка на купувача. 



3.6. Връщането на внесения депозит на неспечелилите търга кандидати 

да се извърши по нареждане на председателя на тръжната комисия в срок до 

1 О (десет) работни дни, след подписване на тръжния протокол. 

3.7. В 7-дневен срок от датата на обявяване на резултатите участниците 

в търга могат да подадат жалба по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс за неспазване на условията и реда за провеждането на търга. 

11. Началникът на отдел „Логистично осигуряване" да организира

сключването на договор с участника спечелил търга и предаването на 

движимите вещи - частна държавна собственост, описани в т.1 с приемо

предавателен протокол на купувача. 

111. Настоящата заповед и резултатите от търга да _се обявят на

интернет страницата на Военна академия „Г. С. Раковски" (в рубрика 

,,Търгове") и на видно и достъпно място в района на Военна академия „Г. С. 

Раковски" - (информационното табло на Щабната сграда на Академията, 

както и на информационното табло на КIШ-Запад). Копие от заповедта, 

екземпляр от тръжния протокол на комисията, както и резултатите от търга да 

се изпратят с обратна разписка на заинтересованите лица. 

Изпълнението на заповедта възлагам на назначените длъжностни 

лица, в съответствие с предоставените им правомощия. 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на заместник

началника по администрацията и логистиката на Военна академия „Г. С. 

Раковски". 
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