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ВОЕННА AКАДЕМИЯ “ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” 
1504, София, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” № 82 

 

 

З А П О В Е Д 
НА  

НАЧАЛНИКА   НА   ВОЕННА   АКАДЕМИЯ   “Г. С. РАКОВСКИ” 
 

17 .03.2021 г.                       №  СИ29-РД02- 210                            гр.     София 
 

СЪДЪРЖАНИЕ: Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на 
движими вещи – частна държавна собственост, 
собственост на Военна академия „Г. С. Раковски“. 

  

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. 1 и раздел II от Наредба № 7/14.11.1997 г. за 
продажба на движими вещи – частна държавна собственост, Докладна 
записка и техническо задание с № СИ29-8247/01.12.2020 г. за реализация 
на излишни отпадъци от вторични суровини и на основание чл. 55, ал. 4 
от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, 
 

ЗЗ  АА  ПП  ОО  ВВ  ЯЯ  ДД  ВВ  АА  ММ::  
  

I. Откривам процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за 
продажба на движими вещи – частна държавна собственост, собственост на 
Военна академия „Г. С. Раковски“, както следва: 

1. Метална скрап (желязо-отпадък) – код.170405, общо тегло - 
1881,830 кг., начална цена 0,25 лв. за 1 кг.  

2. Алуминий сплав – код. 160118, общо тегло - 32,100 кг., начална 
цена 1,12 лв. за 1 кг. 

3. Медни отпадъци – код. 160118, общо тегло - 3,390 кг., начална 
цена 7,66 лв. за 1 кг. 

4. Чугун отпадък – код. 170405, общо тегло - 262,380 кг., начална 
цена 0,28 лв. за 1 кг.   

5. Стомана скрап – код. 170405, общо тегло - 8780,000 кг., начална 
цена 0,27 лв. за 1 кг. 

6. Отпадъци от акумулаторни батерии- код. 160601*, общо тегло - 30 
кг., начална цена 1,07 лв. за 1 кг. 

II. Вид на търга: с тайно наддаване. 
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III. Критерият, по който ще бъдат класирани участниците в търга, е 
най-висока предложена обща тръжна цена. 

IV. Организирането и провеждането на търга с тайно наддаване е 
съгласно изискванията на ЗДС, ППЗДС и Наредба № 7/14.11.1997 г., за 
продажба на движими вещи - частна държавна собственост, като определям 
комисия в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   
.................................................................................................... 
ЧЛЕНОВЕ:    
1. ............................................................................................... 
2. ............................................................................................... 
3. ............................................................................................... 
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ: 
1. ............................................................................................. 
2. ............................................................................................. 
V. Комисията да провери редовността на подадените документи, след 

което да разгледа, оцени и класира ценовите предложения на допуснатите 
кандидати. За резултатите от търга, комисията за провеждане на търга да 
изготви протокол за класиране на участниците. 

VI. Първоначалната тръжна цена за продажбата на движими вещи – 
частна държавна собственост е в размер на 3008,55 лв. (три хиляди и осем 
лева и петдесет и пет стотинки) лева без ДДС.  Участникът не може да 
оферира по - ниска от първоначалната определена обща тръжна цена.  

VII. Съгласно ЗДДС, върху тръжната цена се начислява 20% ДДС. 
VIII. Тръжната процедура ще бъде открита на 22.03.2021 г.  
IX. Определям цена на тръжната документация в размер на 20 

(двадесет) лева с вкл. ДДС, които са невъзвръщаеми. Тръжните книжа да се 
продават в касата на отдел „Финанси, програмиране и обществени поръчки“ на 
Военна академия „Г. С. Раковски“ от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. 
включително като последните да се продават в работните дни от понеделник 
до четвъртък от 09.00 часа до 17.00 часа, а в петък от 09.00 часа до 13.00 
часа. 

X. Депозитът за участие в търга е парична вноска в размер на 304, 00 
(триста и четири) лева без вкл. ДДС, съгласно условията, посочени в чл. 43, 
ал. 6 от ППЗДС. Депозитът да се внесе по банков път по сметка на Военна 
академия „Г. С. Раковски“ с IBAN: BG31BNBG 9661 3300 1524 01, BIC 
BNBGBGSD, обслужваща банка БНБ – ЦУ. За дата на внасяне на депозита 
да се смята датата на постъпването му по сметката, като същият следва да бъде 
внесен най – късно до изтичане на срока за подаване на заявленията за участие.  

XI. Заявления за участие от кандидати, които не са внесли депозит, не 
се разглеждат. 

1. Спечелилият търга заплаща предложената цена в срок до три 
работни дни от датата на обявяване на резултатите по следната банкова 
сметката на Военна Академия „Г. С. Раковски“ с IBAN:  BG40BNBG 9661 
3100 1524 01, BIC BNBGBGSD, обслужваща банка БНБ – ЦУ 
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2. Ако не се извърши плащането в срок, депозитът за участие да се 
задържи и да се предложи на следващия по ред кандидат да заплати 
предложената от него цена. Ако и вторият по ред кандидат не извърши 
плащането в рамките на три работни дни от получаване на предложението, 
тръжната комисия да отбележи със забележка в тръжния протокол, че 
движимите вещи – частна държавна собственост не са продадени. 

3. Движимите вещи – частна държавна собственост да се предадат на 
купувача след заплащането на цената, а собствеността върху същите се 
прехвърля с подписване на договор за покупко-продажба. Движимите вещи – 
частна държавна собственост да се предадат с приемно - предавателен 
протокол по образец на Военна Академия „Г. С. Раковски“. 

4. Закупените вещи следва да се вдигнат от купувача в 5 – дневен срок 
от датата на плащането. След изтичането на този срок, същият дължи 
магазинаж в размер на 20 (двадесет) лева за всеки просрочен ден. Всички 
разходи, като вдигане и транспорт на закупените вещи са за сметка на 
купувача. 

5. Ако включените в търга вещи не са продадени, по предложение на 
председателя на тръжната комисия до Началника на Военна Академия „Г. С. 
Раковски“, първоначалната тръжна цена може да се намали с 20 на сто. 

6. Непродадените вещи, включени в два последователни търга с тайно 
наддаване, могат да се продават на първия по време кандидат-купувач, заявил 
писмено желанието си да закупи вещите по цена не по-ниска от 60 на сто от 
първоначалната тръжна цена. 

XII. В търга с тайно наддаване могат да участват физически лица, 
всички лица, регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон, 
както и юридически лица, с разрешение за дейности с отпадъци по Закона за 
управление на отпадъците, представили пред тръжната комисия изискуемите 
документи, посочени в тръжната документация. 

XIII. Оглед на движимите вещи – частна държавна собственост, 
описани в т. I, след закупуване на тръжните документи може да бъде извършен 
от кандидат-участниците всеки работен ден от 10:00 часа до 17:00 часа от 
22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. включително на адрес: гр. София, бул. „Евлоги 
и Христо Георгиеви” № 82, след предварителна уговорка на тел. 02/9226661, 
0878 66 71 01, e-mail: m.grozev@rndc.bg  – с лице за контакти майор Младен 
Грозев. 

XIV. Подаването на заявления за участие заедно с другите  
необходими документи, съгласно изискванията на тръжната документация, е 
от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. включително от 09.00 часа до 17.00 часа 
всеки работен ден в Регистратурата за некласифицирана информация на 
Военна академия „Г. С. Раковски“. Крайният срок за подаване на заявления за 
участие заедно с другите документи е до 17.00 часа на 31.03.2021 г. в 
Регистратурата за некласифицирана информация на Военна академия „Г. С. 
Раковски“. 
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XV. Определям дата за провеждане търга 01.04.2021 г. от 10.00 часа в 
брифинг зала в сграда Щаб във Военна академия „Г. С. Раковски”, находяща се 
в гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82”. 

IV. Описанието на движими вещи – частна държавна собственост, 
първоначалната продажна тръжна цена, мястото, времето и начина на оглед на 
движимите вещи – частна държавна собственост, мястото и времето за 
депозирането им и деня на обявяване на резултатите, начина на плащане и 
другите тръжни условия, изисквания към участниците, датата и мястото на 
провеждане на търга и крайният срок за подаването на заявленията за участие, 
да бъдат публикувани на интернет страницата на Военна Академия „Г. С. 
Раковски“ - www. https://rndc.bg/targ/ в един ежедневник - вестник „Труд“ . 
Условията за кандидатстване съгласно настоящата заповед и списъкът на 
изискваните от участниците в търга документи да бъдат поставени на видно 
място в района на Военна академия „Г. С. Раковски“. 

V. Провеждането на търга е съгласно изискванията на ЗДС, ППЗДС и 
Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна 
собственост. 

VI. За резултатите от проведения търг комисията съставя тръжен 
протокол в 3-ри екземпляра - един екземпляр за тръжната комисия, един 
екземпляр за спечелилия търга и един екземпляр за касата на Военна Академия 
„Г. С. Раковски“ до 05.04.2021 г., съгласно чл. 11 от Наредба № 7 от 14.11.1997 
г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост. 

VII. След приключване на търга въз основа на тръжния протокол, в срок 
до три дни се издава заповед, с която се обявяват резултатите от проведения 
търг. 

VIII. Резултатите от търга ще бъдат обявени на видно място за 
обяви във Военна Академия „Г. С. Раковски“, с адрес: град София, бул. 
„Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82, както и на интернет страницата на Военна 
Академия „Г. С. Раковски“.  

IX. След заплащане на продажната цена съгласно срока на чл. 12 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 движимите вещи. Заплащането на продажната цена да се извърши по 
банков път по сметката на Военна Академия „Г. С. Раковски“ с IBAN: 
BG40BNBG 9661 3100 1524 01, BIC BNBGBGSD, обслужваща банка БНБ – 
ЦУ. 

X.  Връщането на внесения депозит на неспечелилите търга 
кандидати да се извърши по нареждане на председателя на тръжната комисия 
в срок до 10 (десет) работни дни след подписване на тръжния протокол. 

XI.  В 7-дневен срок от датата на обявяване на резултатите 
участниците в търга могат да подадат жалба по реда на Закона за 
административното производство за неспазване на условията и реда за 
неговото провеждане. 

XII. Утвърждавам тръжната документация за провеждане на търга:  

https://rndc.bg/targ/
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1. Препис – извлечение от Заповед на началника на Военна академия „Г. 
С. Раковски“ за продажбата на движими вещи – частна държавна собственост. 

2. Обява. 
3. Условия, указания и необходими документи за провеждане и участие 

в търга. 
4. Проект на договор за покупко-продажба. 
5. Образци на документи. 
- Заявление за участие – Приложение № 1. 
- Ценово предложение – Приложения № 2. 
- Декларация за извършен оглед – Приложение № 3. 
- Декларация – съгласия за съхранение и обработка на личните данни 

при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни – 
Приложение № 4. 

- Приемо-предавателен протокол – Приложение 5. 
- Входящ регистър на подадените заявления за участие в търга - 

Приложение № 6. 
- Удостоверение за съдебна регистрация – за юридически лица – 

оригинал или заверено копие. 
- Документ за разрешение за дейност с отпадъци по Закон за 

управление на отпадъците или Комплексно разрешително, издадено по реда 
на Закона за опазване на околната среда. 

- Документ за внесен депозит. 
- Документ за самоличност – копие, когато участникът е физическо 

лице или Удостоверение за актуално състояние след 01.01.2021 г., при 
участие на юридическо лице, ведно с документ за самоличност на 
представляващия го. 

- Нотариално заверено пълномощно в случаите, когато участникът се 
представлява от пълномощник, извън посочените в удостоверението за 
актуално състояние. 

- Банкова сметка за връщане на депозит на участника. 
- Копие на фактура за закупена тръжна документация. 
- Списък на всички приложени документи, подписан от участника. 
Документите да бъдат внесени в Регистратура за некласифицирана 

информация в сграда Административна на Военна академия „Г. С. Раковски“, 
етаж първи до 16:00 часа на 31.03.2021 г. включително. 

XIII. Върху плика с офертата се поставя тръжния номер на 
кандидата. Приетото ценово предложение (оферта), в едно със съпътстващите 
документи, се пуска в запечатана от председателя на комисията урна в 
присъствието на кандидата.  

XIV. Комисията отваря урната и класира офертите в тръжен лист. 
В тръжния лист се вписват всички получени оферти и тръжните номера на 
кандидатите. 

XV. Извлечение от настоящата заповед, с изключение състава на 
комисията, да се обяви в интернет страницата на Военна академия „Г. С. 
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Раковски”, в рубриката „Търгове“ и на видно място на портала на 
Академията, достъпно за всички заинтересувани лица. 

XVI. Председателят на комисията в тридневен срок от издаване 
на настоящата заповед да публикува обява в ежедневник и състави 
констативен протокол за публикуването и, както и качването на тръжните 
документи на сайта на Военна Академия „Г. С. Раковски“. 

XVII. Копие от цялата документация във връзка с провеждането на 
търга да се оформи като досие и да се съхранява в отдел „Логистично 
осигуряване“. 

Определям лицата – полковник Григорий Милчов ГРИГОРОВ –
началник на отдел „Сигурност на информацията“ и майор Младен Тодоров 
ГРОЗЕВ – Началник на служба „Поддръжка на инфраструктурата и стопански 
дейности“ в отдел „Логистично осигуряване“, да указват необходимото 
съдействие при организацията за провеждане на търга преди и след 
приключването му, до момента на сключване на договора за покупко-продажба 
и приемно-предавателен протокол с купувача. 

Изпълнението на настоящата заповед възлагам на началниците на отдел 
„Логистично осигуряване“ и отдел „Финанси, Програмиране и обществени 
поръчки“ и отдел „Сигурност на информацията“ . 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на заместник-
началника по администрацията и логистиката на Военна академия „Г. С. 
Раковски”. 

 

 

НАЧАЛНИК НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ ”Г. С. РАКОВСКИ” 
 

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ДОКТОР  /П/      ГРУДИ АНГЕЛОВ 
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