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З А П О В Е Д 

 

 

№ 99/16.11.2022 г. 

 

 

На основание чл. 61 от Закона за държавната собственост и чл. 5 и следващите от 

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

като взех предвид Експертна оценка за определяне на пазарната стойност на МПС, 

изготвена от независим лицензиран оценител,  

 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

 

1. Да се проведе търг с тайно наддаване за продажба на дълготрайни материални 

активи– употребявани автомобили, собственост на Институт по биоразнообразие и 

екосистемни изследвания при БАН, подробно описани в Приложение № 1 (Списък с 

автомобилите за продажба) към документацията за провеждане на търга.  

2. Утвърждавам тръжната документация, като организацията и провеждането на 

търга ще контролирам лично.  

3. Търгът да се проведе на 30.11.2022 г. от 11:00 часа в сградата на ИБЕИ – БАН, 

намираща се в гр. София, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 23, втори етаж, Заседателна зала 

4. Началната тръжна цена за всеки автомобил e посочена в Списъка на автомобилите 

за продажба -  Приложение № 1 към документацията. 

Цената е определена, съгласно изготвената експертна оценка от независим 

лицензиран оценител ЕТАРУС ЕООД, ЕИК 200404571.  

5. Определям депозит за участие в търга в размер на 10% (десет процента) от 

началната тръжна цена на автомобила, за който се кандидатства.  

Депозитът за участие следва да бъде внесен в срок до 29.11.2022 г. включително, по 

следната сметка на ИБЕИ-БАН: 

БАНКА: УниКредит Булбанк 

IBAN: BG44UNCR96603120718711 

BIC: UNCRBGSF 

          ОСНОВАНИЕ: Депозитна вноска за участие в търг с тайно наддаване за продажба на 

употребявани МПС, собственост на ИБЕИ-БАН. 

 6. Огледът на продаваните автомобили може да се извършва всеки работен ден от 

10.00 до 14.00 часа от публикуване на обявлението за търга до 29.11.2022 г. включително, в 

присъствие на представител на ИБЕИ-БАН и след предварителна уговорка, направена на 

телефон 0887 070 335. 

 Определям състав на комисията за провеждане на търга, както следва:  

Председател:  

Николай Велев – главен асистент в ИБЕИ; 

Членове:  

1. Ива Ценкова – юрисконсулт в ИБЕИ – БАН; 

2. Георги Господинов – технически организатор 
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7.1. За проведения търг и резултатите от него комисията да състави протокол, който 

да ми бъде предоставен за утвърждаване. 

 

8. Други тръжни условия:  

8.1. Търгът да бъде проведен по реда на раздел II. „Провеждане на търг с тайно 

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

държавна собственост и изискванията, посочени в утвърдената с тази заповед тръжна 

документация. 

8.2. Тръжната документация за участие в търга не се закупува и до нея е осигурен 

пряк и неограничен достъп чрез публикуването ѝ на интернет страницата на ИБЕИ – БАН 

http://www.iber.bas.bg/?q=bg/node/17  

8.3. Крайният срок за подаване на заявленията за участие - 17:00 ч. на 

29.11.2022 г. Заявленията се представят във вида, формата, по реда и съобразно 

изискванията, описани в тръжните условия, в канцеларията на ИБЕИ-БАН, София 1113, ул. 

„Академик Георги Бончев“, бл. 23, етаж 4, стая 407. 

8.4. Към заявлението кандидатът трябва да приложи следните документи: 

а) За физическите лица - копие на документ за самоличност. За кандидати, 

регистрирани по Търговския закон или Закона за юридическите лица с нестопанска цел - 

разпечатка от Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел по 

партидата на дружеството. За кандидати - чуждестранни юридически лица - документ, 

удостоверяващ регистрацията на лицето от компетентен съдебен или административен 

орган от държавата, в която са установени, придружен с превод на български език; 

           б) В случаите, когато физическото или юридическото лице се представлява от 

пълномощник нотариално заверено пълномощно за участие в търга; 

           в) Документ за внесен депозит за участие в търга; 

     г) Декларация за извършен оглeд / запознаване с всички условия, които биха 

повлияли върху определяне на цената (по образец); 

           д) Декларация за липса на задължения по чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК (по образец); 

     е) Декларация за приемане на клаузите на проекта на договор (по образец); 

     ж) Декларация за съгласие за обработване на лични данни (по образец). 

8.5. В срока, определен в чл. 12, ал. 1 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на 

движими вещи - частна държавна собственост, а именно - до 3 (три) работни дни от датата 

на обявяване на резултатите от търга, спечелилият търга внася по посочената в тръжните 

условия банкова сметка на ИБЕИ - БАН сумата, представляваща предложената от него 

цена, след приспадане на внесения депозит за участие.  

8.6. Ако плащането не се извърши в срока по предходната точка депозитът се 

задържа и се предлага на следващия по ред кандидат да заплати предложената от него цена. 

 8.7. Повторен търг ще бъде обявен със заповед на директора на ИБЕИ - БАН в 

случаите: 

- когато на търга не се яви кандидат или 

- цената не бъде внесена в определения срок и от поканения съгласно т. 8.6 кандидат.  

Когато на повторно провеждания търг се яви само един кандидат, той се обявява за 

спечелил търга по обявената начална тръжна цена. 

8.8. Всички разходи, свързани с извеждане и транспортиране на МПС, предмет на 

търга,  са изцяло за сметка на спечелилия търга. 

9. Обявлението за провеждане на търга с тайно наддаване да бъде публикувано в 

един ежедневник и на официалната интернет страница на ИБЕИ - БАН на адрес: 

http://www.iber.bas.bg/?q=bg/node/17  
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10. Копие от настоящата заповед (без състава на комисията), да се обяви на видно 

място в сградите на ИБЕИ на адрес: в гр. София, бул. „Цар Освободител“ №1, ул. „Акад. 

Георги Бончев“, бл. 23 и ул. Майор Ю. Гагарин № 2, и да се публикува на официалната 

интернет страница на ИБЕИ - БАН на адрес http://www.iber.bas.bg/?q=bg/node/17  

Контрола по изпълнение на настоящата заповед ще контролирам лично. 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните служители за сведение и 

изпълнение. 

 

Приложение: Списък с автомобилите за продажба с обявена начална тръжна цена 

 

 

 

 

Доц. д-р Анна Ганева 

Директор на ИБЕИ - БАН 
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Приложение №1 

СПИСЪК  

с автомобилите за продажба с обявена начална цена 

       

№ Рег.№ Марка Модел Пробег -км 
Година на първа 

регистрация 

Начална тръжна 

цена (с ДДС) 

1 

СА5546КХ Сузуки Гранд Витара Над 125000 10.10.2007 г. 2100 лв. 

2 

СА5779КМ ВАЗ 21310/Лада 4х4 Над 182000 10.05.2007 г. 1000 лв. 
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