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З А П О В Е Д 

НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ  
„ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ 

 
06.10.2022 г. № РД-02-1168 гр. Велико Търново 

СЪДЪРЖАНИЕ: Относно обявяване на резултатите от провеждане на 
търг с тайно наддаване за продажба на дървени 
отпадъци, по реда на Наредба № 7/14.11.1997 г.  

 
Основно задължение на началника на НВУ „Васил Левски“ е 

осигуряване на ефективност при разходването на бюджетните средства и 
управление на материалните запаси и дълготрайни активи, както и 
реализирането на собствени приходи на Университета. 

На основание чл. 11, ал. 2 от Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба 
на движими вещи – частна държавна собственост, Заповед на началника на 
НВУ „Васил Левски“ с рег. № РД-02-1085/16.09.2022 г. за провеждане на търг с 
тайно наддаване, тръжен протокол с рег.№  5684/29.09.2022 г.  за проведения 
търг и чл. 55, ал. 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република 
България, 
 

З А П О В Я Д В А М : 
 

1. Обявявам „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК 102063228, със 
седалище и адрес на управление гр. Бургас, Северозападна промишлена зона, за 
спечелил търга с тайно наддаване за продажба на следните движими вещи – 
частна държавна собственост: 
 

Пози
ция 

Наименование  Мярка Количество 
 

Предложена 
цена в лева/кг. 

Обща 
стойност с 

ДДС 

I Дървени 
отпадъци 

кг 24 894,32 0,036 

1 616,20 лв. 
II 

Дървени 
отпадъци от 
ПДЧ 

кг 20 000,00 0,036 

 
 



  

2. Спечелилият търга участник внася предложената цена за цялото 
количество дървени отпадъци в срок до 3 работни дни от датата на обявяване 
на резултатите. 

3. Заплащането на цената става в български лева по банков път по 
следните банкови сметки: 

- по Позиция I – на факултет „Общовойскови“, гр. Велико Търново, 
„Банка ДСК“ АД,  IBAN BG 09 STSA 9300 3100 8354 00, BIC STSABGSF. 

- по Позиция II – на факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, гр. Шумен – 
„Обединена българска банка“ АД,  IBAN BG 82 UBBS 8002 3106 0319 02, BIC 
UBBSBGSF. 

4. Със спечелилия търга кандидат „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 
да се сключи писмен договор за покупко-продажба на посочените в т. 1 от 
настоящата заповед вещи.  

5. Заповедта да бъде обявена в интернет страница www.nvu.bg и да се 
постави на видно място на порталите на факултет „Общовойскови“, гр. Велико 
Търново и факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, гр. Шумен, достъпно за всички 
заинтересовани лица. 

6. Заповедта може да се обжалва от участниците в търга в 7-дневен срок 
по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд – 
Велико Търново.  

7. На участника, спечелил търга и неподписал договор за покупко-
продажба, депозитът за участие не се възстановява.  

8. Депозитите за участие на неспечелилите участници да бъдат върнати 
на същите по посочените от тях банкови сметки в заявленията им за участие. 
Депозитът за участие на обявения за спечелил търга участник да му бъде 
върнат след извършване на плащането на продажната цена. Началникът на 
отделение „Финанси“ да организира връщането на депозитите.  

Изпълнението на заповедта възлагам на началника на отделение ППБ и 
ОП, а контрол по изпълнението на заповедта ще осъществя лично 

 

 

НАЧАЛНИК НА НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 
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