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                             ВОЕННА  AКАДЕМИЯ  “ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” 
1504, София, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” № 82, тел. 92 26 501, факс 944 23 66 

E-mail: rnda@armf..bg 

 
 
                                           О Б Я В А 

 
І.  Военна Академия „Г. С. Раковски“ открива Търг с тайно наддаване 

за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, представляващи:  
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. 
7 Гореописаните движими вещи – частна държавна собственост се 

продават заедно, като общата начална тръжна цена е в размер на  3008,55 лв., 
като участникът не може да оферира по - ниска от първоначалната определена 
тръжна цена.  

8 Вид на търга: с тайно наддаване. 
9 Определям депозита за участие в търга да бъде 10 на 100 от 

началната тръжна цена в размер на  304,00 лв. 
10 Настоящата документация за участие в търга е в размер на 20 

(двадесет) лева с 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 16.00 часа, а в петък от 09.00 часа до 13.00 часа. 

11 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”. 
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12 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 16:00 часа от 
22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. 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. 

13 За допускане до участие в търга, кандидатът да внесе депозитна 
вноска в размер на 304 лв. , което е 10 % от първоначалната тръжна цена до 
12:00 часа на 31.03.2021 г. по банков път по сметката на Военна академия „Г. 
С. Раковски”: BG 31 BNBG 96613300152401, BIC BNBGBGSD. 

14 За участие в търга кандидатите да представят следните документи: 
14.1 Заявление за участие – Приложение №1. 
14.2 Декларация за извършен оглед – Приложение №2. 
14.3 Ценово предложение – Приложения №3. 
14.4 Декларация – съгласия за съхранение и обработка на личните данни 

при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД – Приложение №4. 
14.5 Удостоверение за съдебна регистрация – за юридически лица – 

оригинал или заверено копие. 
14.6 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. 

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

лице и Удостоверение за актуално състояние, при участие на 
юридическо лице, ведно с документ за самоличност на 
представляващия го. 

14.9 Банкова сметка на участника. 
15 Офертите се приемат до 16:00 часа на 31.03.2021г. в деловодството на 

Регистратура за некласифицирана информация в сграда Административна 
на Военна академия „Г. С. Раковски“ етаж първи. 

16 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”. 

 
 


