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ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“ 

9002 Варна, ул. „В. Друмев“ 73, тел.052/632-015, факс 052/303-163 

“FILII MARIS SUMUS” 

 

 

 

З А П О В Е Д 

 

на 

 

 

НАЧАЛНИКА НА ВВМУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“ 

 

 

 

03.08. 2022 г.        № ОС - 260              гр. Варна 

 

 

 СЪДЪРЖАНИЕ: Провеждане на търг с явно наддаване за реализация на 

излишни материални запаси и отпадъци от вторични 

суровини. 

 

 

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 № 7/14.11.1997 г. за продажба на 

движими вещи – частна държавна собственост,  техническо задание с рег. № 

2229 / 28.07.2022 г. за реализация на излишни материални запаси и отпадъци 

от вторични суровини и на основание чл. 55, ал. 4, от Закона за отбраната и 

въоръжените сили на РБ,  

 

 

З А П О В Я Д В А М : 

 

 

1. На 22.08.2022 г. от 10:00 часа в сградата на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“, 

находяща се в гр. Варна, ул. „Васил Друмев“ № 73, да бъде организиран и 

проведен ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на движими вещи – 

частна държавна собственост, протокол с Рег. № 228 / 28.07.2022 г., както 

следва: 
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1.1. Отпадъци от вторични суровини и материални средства – 

първоначален търг: 

 

1.1.1 Отпадъци от неръждаема стомана – 12,66 кг., начална цена – 1,70 лв 

/ кг. 

1.1.2 Отпадъци от желязо – 17097,15 кг., начална цена – 0,55 лв / кг. 

1.1.3 Отпадъци от алуминий – 74,15 кг., начална цена – 1,96 лв / кг. 

1.1.4 Отпадъци от мед – 20,98 кг., начална цена – 11,10 лв / кг. 

1.1.5 Отпадъци от поцинкована ламарина – 52,20 кг., начална цена – 0,50 

лв / кг. 

1.1.6 Отпадъци от бронз – 1,5 кг., начална цена – 6,50 лв / кг. 

1.1.7 Отпадъци от месинг – 4,25 кг., начална цена – 1,20 лв / кг. 

1.1.8 Отпадъци от ИУЕЕО – 237,92 кг., начална цена – 0,50 лв / кг. 

1.1.9 Отпадъци от акумулаторни батерии – 33,50 кг., начална цена - 1,40 

лв / кг. 

1.1.10 Мазут – 24600 л., начална цена 0,98 лв/л. (ВВМУ не разполага със 

система за източване на наличния мазут). 

 

1.2 Отпадъци от материални средства – повторен търг. 

1.2.1  Пластмасова лодка – 20 местна – дъл. 7,55 м., шир. 2,90 м., газене – 

0,5 м. – 2 броя, начална цена – 415,00 лв / брой. 

 

2. Определям стъпка за наддаване – 5 % от началната цена. 

3. За организиране и провеждане на търга назначавам комисия в състав: 

 Председател:  

  и членове: 1.  

             2.  

  Технически сътрудник на комисията –  

  Устно да бъде уведомен за провеждането на търга ресорния 

служител на РС Военна полиция. 

4. Оглед на вещите може да се извършва всеки работен ден от 

08.08.2022 г. до 19.08.2022 г. включително от 9:00 до 16:00 часа на адрес: гр. 

Варна, ул. „Васил Друмев“ № 73, след предварителна уговорка на тел: 052 / 

552 251 – с полковник Станко Вернов. Лице за контакти при предаване на 

вещите на спечелилия кандидат – полковник Станко Вернов на тел: 052 / 

552 251. 

5. Кандидатите да имат разрешение за дейности с отпадъци по Закона за 

управление на отпадъците. 

6. Получаване на тръжна документация – от 08.08.2022 г. до 22.08.2022 

г. всеки присъствен ден от 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:00 часа от офис 

„Правно осигуряване“ на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ 

7. За допускане до участие в търга кандидатите да внесат депозитна 

вноска в размер на 10% от първоначалната тръжна цена за общото количество. 

7.1. Начин на плащане – депозитът за участие в търга се внася по банков 

път по сметката на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“: 
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Банка ДСК – гр. Варна 

IBAN: BG03STSA93003315068641 

SWIFT/BIC: STSABGSF 

7.2. Депозитът на неспечелилите търга участници да се връща след 

подписване на тръжния протокол по нареждане на председателя на тръжната 

комисия. 

8. За участие в търга, кандидатите представят следните документи: 

8.1. Документ за внесен депозит; 

8.2. Удостоверение за съдебна регистрация – за юридически лица – 

оригинал или заверено от кандидата копие, лична карта на кандидатите 

физически лица. 

8.3. Документ за разрешение за дейност с отпадъци по Закона за 

управление на отпадъците. 

8.4. Допускат се кандидати за участие в търга и чрез пълномощник, след 

представяне на нотариално заверено пълномощно за участие в търга. 

9. Кандидатите може да участват за една, повече или всички обявени 

позиции, за които са заплатили депозит. 

10. На основание чл. 22, ал.5 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба 

на движими вещи – частна държавна собственост, когато на повторно 

провеждан търг се яви само един кандидат, той се обявява за спечелил по 

обявената начална цена. 

11. Председателят на комисията обявява първоначалната цена, от която 

започва наддаването и определя стъпка за наддаване. 

11.1. Наддаването да се извършва чрез обявяване от участниците на 

последователни суми над началната цена, разграничени от председателя на 

комисията със звуков сигнал, като всяко увеличение е равно на определената 

стъпка. 

11.2. Преди третото обявяване на последната оферта, да се прави 

предупреждение, че тя е последна и ако няма друго предложение, наддаването 

приключва със звуков сигнал. Председателят обявява участника, спечелил 

търга по съответната позиция, с предложената от него цена. 

11.3. За резултатите от проведения, търг комисията да състави тръжен 

протокол в три екземпляра: за комисията, за касата на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ 

и по един за всеки спечелил позиция в търга. 

12. Предложената цена да се заплати в срок от 3 (три) работни дни от 

закриване на търга по следната банкова сметка на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“: 

Банка ДСК–гр. Варна,  

IBAN: BG87STSA93003106864001,  

SWIFT/BIC: STSABGSF, 

след което с купувача да се сключи писмен договор за покупко-продажба. 

13. В случай на неплащане на цената в срока по т.12, депозитът да не се 

връща и за спечелил търга да се обяви участника, предложил при наддаването 

следващата по размер цена, след което да се покани писмено, в срок от 3 (три) 

работни дни да извърши плащането. 
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13.1. Ако не внесе цената в определения срок, комисията да отбележи в 

тръжния протокол, че вещта не е продадена. 

14. Ако търгът е насрочен отново поради неявяване на кандидат, 

първоначалната тръжна цена 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, като се извършат 

съответните корекции в тръжната документация. 

15. Всички разходи по транспортиране, товаро-разтоварване, измерване 

и други са за сметка на купувача. Купувачът е длъжен да транспортира 

закупените вещи не по-късно от 5 (пет) дни след подготовка на вещите за 

извозване. След изтичане на този срок, същият дължи магазинаж, в размер на 

20 (двадесет) лв. на ден. 

16. Извлечение от настоящата заповед, с изключение на състава на 

комисията, да се обяви в интернет страницата на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ и на 

видно място на КПП, достъпно за всички заинтересовани лица. 

17. В три дневен срок от издаването ѝ да се публикува обявление в един 

централен и един местен ежедневник. 

 

Изпълнението на заповедта възлагам на назначената комисия и на 

упоменатите длъжностни лица, а контрола по изпълнението ѝ възлагам на 

заместник-началника по административната част и логистиката. 

 

 

 НАЧАЛНИК НА ВВМУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“  

 

ФЛОТИЛЕН АДМИРАЛ ПРОФ. Д.В.Н.  (П)   БОЯН МЕДНИКАРОВ 

03.08.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


