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НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 
5000 гр. Велико Търново, бул. „България” № 76 

телефон: (062) 618 822; факс: (062) 618 899; e-mail: nvu@nvu.bg 
 

 

 
 

З А П О В Е Д 
НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ  

„ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 
 

 
11 април 2022 г. № РД-02-488 гр. Велико Търново

СЪДЪРЖАНИЕ: Относно провеждане на търг с явно наддаване за 
продажба на отпадъчни метали, по реда на Наредба 
№ 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – 
частна държавна собственост. 
 

 
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. 

Във връзка с положителна резолюция на началника на НВУ „Васил 
Левски“ на писмо с рег.№1223/21.03.2022 г. от декана на факултет „Артилерия, 
ПВО и КИС“ относно предложение за реализация на отпадъчни метали 
получени от бракуване на материални запаси, както и протокол с рег.№ 
1899/06.04.2022 г. от работата на комисията за определяне на първоначална 
тръжна цена е необходимо да бъде организиран и проведен търг за продажба на 
отпадъчни метали. 

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. 
2 и чл. 18, във връзка с чл. 20 от Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на 
движими вещи – частна държавна собственост 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. На 21.04.2022 г. от 10:00 часа в сграда № 24 – Дом на културата на 

НВУ „Васил Левски” в гр. Велико Търново, бул. България, № 76, да бъде 

Екземпляр единствен  

Копие №___  
  



 

2/5 

организиран и проведен ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните 
движими вещи – частна държавна собственост: 
 
 

№ 
ред 

Наименование  Мярка Количество 

 
Начална 
цена в 
лева  

Обща  
стойност 

1. Алпака (неръждавейка) кг. 75,00 2,00 150,00 лв. 

2. Ламаринени отпадъци кг. 2211,75 0,60 1 327,05 лв. 

3. Железни отпадъци кг. 22244,84 0,65 14 459,15 лв. 

4. Медни отпадъци кг. 37,44 12,00 449,28 лв. 

5. Електронна скрап кг. 1099,00 0,35 384,65 лв. 

6. Акумулаторни 
отпадъци 

кг. 98,80 1,40 138,32 лв. 

7. Месингови отпадъци кг. 3,10 8,50 26,35 лв. 

8. Стоманена скрап до 3 
мм. 

кг. 156,51 0,60 93,91 лв. 

9. Стоманена скрап от 3 
до 6 мм. 

кг. 1105,93 0,65 718,85 лв. 

10. Медни отпадъци – 
бобини 

кг. 25,85 12,00 310,20 лв. 

11. Медни отпадъци – 
кабели 

кг. 23,55 12,00 282,60 лв. 

12. Отпадъчна 
неръждавейка (алпака) 

кг. 23,50 2,00 47,00 лв. 

13. Олово отпадъчно кг. 14,00 1,40 19,60 лв. 

14. Отпадъци от кадмиево-
никелови акумулатори 

кг. 1,20 2,00 2,40 лв. 

ВСИЧКО: кг. 27 120,47  18 409,36 лв. 

 
До участие в търга се допускат кандидати заявили желание да закупят 

общото количество отпадъчни метали по т. 1. 
Посочените количества са приблизителни, като в случай на установена 

разлика, участникът определен за изпълнител, се задължава да закупи цялото 
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установено по кантарни бележки количество, по достигната на търга цена на 
килограм. 

2. За организиране и провеждане на търга назначавам комисия в състав: 
3. Оглед на вещите може да се извършва всеки работен ден от 

12.04.2022 г. до 20.04.2022 г. включително, от 9:00 до 12:00 часа на адрес: 
ВР 1276, гр. Шумен, ул. „Карел Шкорпил“ № 1, НВУ „Васил Левски“, факултет 
„Артилерия, ПВО и КИС“. 

3.1. Предварително съгласуване за извършване на оглед на вещите от 
кандидатите, на телефон 0882 343033 – цивилен служител Милчо Василев. 

3.2. Лице за контакти при предаване на вещите на спечелилия 
кандидат, на телефон 0882 343033 – цивилен служител Милчо Василев. 

4. Депозитна вноска е 10% от общата стойност 18 409,36 лв. на 
движимите вещи, а именно 1 840,94 лв.  (хиляда осемстотин и четиридесет 
лева и деветдесет и четири стотинки). 

4.1. Начин на плащане – депозитът за участие в търга се внася по 
банков път по сметката на Национален военен университет „Васил Левски“ –  
„Банка ДСК“ АД, IBAN BG16STSA93003300835500. 

4.2. Депозитът на участниците, които не са спечелили търга, да се 
възстанови след подписване на тръжния протокол по нареждане на 
председателя на тръжната комисия. 

5. Документи за участие в търга се подават в периода от 12.04.2022 г. до 
20.04.2022 г. вкл. в сградата на управлението на НВУ „Васил Левски“, 
находяща се в гр. Велико Търново, бул. „България“ № 76, регистратура за 
некласифицирана информация. 

5.1. За участие в търга кандидатите представят следните документи:  
- документ за внесен депозит; 
- заявление за участие в търга, в свободен текст в което да е посочено 

наименованието на участника, ЕИК и седалище и адрес на управление, 
подписано и подпечатано от лицето, представляващо кандидата, съгласно 
регистрацията в Търговския регистър или негов упълномощен с изрично 
писмено пълномощно представител; 

- копие от валидна лицензия за търговска дейност с отпадъци от черни и 
цветни метали; 

- номер на сметка за възстановяване на депозита за участие. 
5.2. Документите по т. 5.1. се подават лично от кандидатите или от техен 

писмено упълномощен представител, задължително в запечатан плик, на който 
се посочва търга, за който се участва. Допуска се изпращане на документите и 
чрез регистрирана куриерска фирма, с получател НВУ „Васил Левски“, бул. 
„България“ № 76, лице за контакт: Пламен Каменов, тел. 0899 199149. 

5.3. Не се допуска участник, които не е представил някой от 
документите по т. 5.1 или представените такива са невалидни. 

6. Търгът да се проведе при условие, че присъстват всички членове на 
комисията и са внесени депозити най-малко от двама кандидати. При явяване 
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на само един кандидат, търгът да се отложи с един час и ако в този срок не се 
яви друг кандидат, търгът да не се провежда, като за това се изготви протокол. 

6.1. В деня и часа, определени за провеждането на търга, председателят 
на комисията да обяви първоначалната цена, от която започва наддаването, и да 
определи стъпката на наддаване, която не може да бъде по-малко от 1 на сто и 
повече от 10 на сто от началната цена. 

6.2. При явяване за участие в наддаването кандидатите се представляват 
от законните си представители, а в случай на явяване на упълномощени 
представители същите да представят изрично писмено пълномощно за участие 
в наддаването.  

6.3. За спечелил търга се обявява кандидатът, предложил най-висока 
цена.  

6.4. За проведения търг комисията да състави тръжен протокол в три 
екземпляра по реда на чл. 22 от Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на 
движими вещи – частна държавна собственост. 

6.5. В седем дневен срок от датата на търга участниците могат да 
подадат жалба по реда на Административно процесуалния кодекс за неспазване 
на условията и реда за неговото организиране и провеждане. Жалбата се подава 
чрез Началника на НВУ „Васил Левски” до Административен съд – гр. Велико 
Търново. 

7. Спечелилият търга участник внася предложената тръжна цена за 
цялото количество отпадъци в срок до 3 (три) работни дни от датата на 
закриване на търга, като с купувача се сключва писмен договор за покупко-
продажба. 

7.1. Заплащането на цената става в български лева по банков път по 
банкова сметка  на факултет „Артилерия, ПВО и КИС“. 

7.2. Ако плащането не се извърши в този срок, депозитът на спечелилия 
търга участник, да се задържи и да бъде обявен за спечелил търга, участника 
предложил при наддаването следващата по размер цена. Вторият класиран 
участник да бъде поканен в срок до 3 (три) работни дни да извърши плащане. 
Ако и той не извърши плащане в посоченият срок, тръжната комисия отбелязва 
със забележка в тръжния протокол, че вещта не е продадена. 

7.3. Вещите да се предадат на купувача след плащане на цената. 
Собствеността върху вещите се прехвърля с предаването им. Вещите да се 
предадат на купувача с приемателно-предавателен протокол по образец на НВУ 
„Васил Левски”. 

7.4. Всички разходи, като вдигане, транспорт и претегляне на закупените 
вещи след плащане на цената и др. подобни, са за сметка на купувача. 

7.5. Ако включена в търга вещ не е продадена, по предложение на 
председателя на комисията до началника на университета, първоначалната 
тръжна цена може да се намали с до 20 на сто еднократно и до 10 на сто за 
всеки следващ случай, но не-повече от 50 на сто общо. 

8. Извлечение от настоящата заповед, с изключение състава на 
комисията, да се обяви в интернет страница www.nvu.bg и на видно място на 
порталите на НВУ „Васил Левски”, достъпно за всички заинтересувани лица. 
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9. Началникът на отделение ППБ и ОП да организира публикуването на 
обявата, относно провеждане на търга в един централен и един местен 
ежедневник. 

Изпълнението на заповедта възлагам на назначената комисия и на 
упоменатите длъжностни лица, а контролът по изпълнението й на заместник-
началника по логистиката на НВУ „Васил Левски” и декана на факултет 
„Артилерия, ПВО и КИС“. 
 

ЗА НАЧАЛНИК НА НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”  
ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИКЪТ ПО УЧЕБНАТА И НАУЧНАТА 
ЧАСТ НА НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”  
ПОЛКОВНИК         П      НИКОЛАЙ УРУМОВ 

                                    ___.04.2022 г. 
Заповед за заместване  № РД-02-458/06.04.2022 г.  

 
 

Отпечатано в 1 (един) екземпляр – за НВУ „Васил Левски” – СД № РД-02 
 

 


