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ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ 

"ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ" 
            София 1000, ул."Московска" № 3, тел.: ++ 359 2 9210201, факс: ++ 359 2 987-79-77, e-mail: rezerv@satеreserve.bg

  

З А П О В Е Д 
 

№ РД-10-300 
 

гр. София, 19.09.2019г.  
 

.  

На основание чл. 64, ал. 1 от Закона за държавната собственост (ЗДС), чл. 69, ал. 1 от 

Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), чл. 2, т. 2, чл. 3, 

чл. 4, ал. 1, чл. 18 и чл. 20 от Наредба № 7 от 14.11.1997г. за продажба на движими вещи - 

частна държавна собственост (Наредбата), чл. 2, т. 2, чл. 40, чл. 42, във връзка с чл. 51, ал. 1 

и ал. 2 от Вътрешните правила за провеждане на процедури по продажба на движими вещи 

– частна държавна собственост на ДА ДРВВЗ, съгласно Наредба № 7/1997г. на министъра 

на финансите  (ВП) и протокол с вх. № 3639/03.09.2019г. от комисия, назначена със Заповед  

№РД-10-273/16.08.2019г. на председателя на ДА ДРВВЗ, която е определила 

първоначалната тръжна цена за продажба движими вещи (отпадъци от черни метали – 

скрап) – частна държавна собственост, стопанисвани от ДА ДРВВЗЗ,  
 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

 

1. Да се проведе повторен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи 

(отпадъци от черни метали – скрап) – частна държавна собственост, стопанисвани от ДА 

ДРВВЗ чрез ТД “Държавен резерв” (ТД ДР) гр. София, ТД ДР гр. Пловдив, ТД ДР гр. 

Плевен,  ТД ДР гр. Бургас, ТД ДР гр. Варна и ТД ДР гр. Велико Търново, както следва: 
 

 

БАЗА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ КОЛИЧЕСТВО  

Българово 

Бургас 

10,330 

Сливен 1 145,000 

Общо за Бургас 1 155,330 

Г.Тошево 
Варна 

1 000,000 

Дончево 4,300 

Общо за Варна   1 004,300 

Обр.чифлик 

В. Търново 

662,000 

Д. Абланово 0,086 

Поликраище 1,150 

Иваново 19,000 

Козаревец 170,000 

Ресен 0,400 

Павликени 0,400 

Общо за В.Търново   853,036 
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Лом 

Плевен 

3,000 

Дебово 4,500 

Морава 4,000 

Троян 0,900 

Пордим 0,300 

Горни Дъбник 2,000 

Общо за Плевен   14,700 

Долна махала  
 Пловдив 

40,200 

 Първомай 574,000 

Общо за Пловдив   614,200 

Антон София 532,000 

Общо за София   532,000 

Всичко:   4 173,566 
 

 

2. Вид на търга: повторен търг с явно наддаване. 

 

3. Търгът да се проведе на 04.10.2019г. от 14:00ч. в сградата на ЦУ на ДА ДРВВЗ с 

адрес: гр. София, ул.“Московска“ № 3, ет. 3, стая № 301. 

 

4. Търгът да се проведе при първоначална тръжна – 272 лв/т. Общата стойност на 

посоченото количество по т. 1 е в размер на 1 135 209,95 лева. 

4.1. В случай че количеството черни метали надхвърля посоченото в т. 1, 

спечелилият търга (купувач) доплаща за съответното количество, на същата цена на тон, с 

която е спечелил търга.  

4.2. В случай че количеството отпадъци от черни метали – скрап се окаже по-малко 

от посоченото в т. 1, ДА ДРВВЗ да възстанови на купувача сума, равностойна на 

съответното количество, на същата цена на тон, с която е спечелил търга.   

 

5. Депозитът за участие в търга е в размер – 113 521,00 лева, 10 на сто от началната 

тръжна цена и се внася по Банкова сметка на ДА ДРВВЗ: IBAN BG23 BNBG 9661 3300 1830 

03,  BIC: BNBG BG SD  в БНБ – Централно управление в срок до 16:30ч. на 03.10.2019г. 

5.1. Депозитите на участниците, които не са спечелили търга се освобождават 

съгласно чл. 14 от Наредбата.  

5.2. Внесеният депозит, от определения за купувач кандидат, се трансформира в 

гаранция за добро изпълнение, която се възстановява на купувача след окончателно 

изтегляне на закупените материали. 

5.3. В случай че купувачът не изтегли всички материали до 31.12.2019г., продавачът 

усвоява цялата гаранция за добро изпълнение. 

 

6. Оглед може да бъде извършен всеки работен ден от датата на публикуване на 

обявлението до 03.10.2019г. от 10:30 до 16:00ч. /без събота и неделя/ в посочените в т. 1 

складови бази на териториалните дирекции. Право на оглед има само кандидат, депозирал 

до Централно управление или до съответните териториални дирекции писмено заявление за 

извършване на оглед в една или повече складови бази на агенцията. Заявлението се 

депозира два дни преди деня, в който кандидатът желае да извърши оглед, като се вземе 

предвид че огледът може да се извърши до 16:00ч. на 03.10.2019г. Служителите по 

сигурността на информацията към съответните териториални  дирекции да организират 

провеждане на огледите при спазване на изискванията на Закона за защита на 
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класифицираната информация и вътрешните правила на пропускателния режим. Огледите 

следва да се извършват в строго определен периметър около вещите, предмет на търга и в 

присъствието на съответните началник на база и служител по сигурността на информацията 

към териториалната  дирекция. 

 

 7. Търгът да се проведе от комисия в състав: 

 

Председател: 

Членове:  

Резервен член:  

 

8. В търга могат да участват представляващите юридическите лица,  едноличните 

търговци или техни  официално упълномощени представители и физически лица. 

 

9. Всеки кандидат подава документи за участие в търга, които се поставят в 

непрозрачен плик, върху който се отбелязва наименованието на кандидата за участие в 

търга, адрес за кореспонденция, телефон и вещите от тръжния списък, и в него се поставят: 

- попълнено заявление за участие в търга;  

- документ за внесен депозит.  

- копие от лиценз за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни 

метали и разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци, съгласно 

изискванията на Закона за управление на отпадъците. 

Документите за участие се подават от кандидата или от негов изрично упълномощен 

представител, лично или чрез пощенска, или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с 

обратна разписка, на адреса, посочен в заповедта за провеждане на търг. 

 

10. В заявлението за участие в търга кандидатът следва да посочи: 

- пълни идентификационни данни; 

- адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес (ако има такъв); 

- документ за внесен депозит. 

 

11. Заявленията за участие в търга се приемат до 17:30ч. на 03.10.2019г. в 

деловодството на ЦУ на ДА ДРВВЗ на адрес: гр. София, ул. “Московска“ № 3.  

 

12. Условия и ред на провеждане на търга:  

12.1. Търгът се провежда при условие, че присъстват всички членове на комисията и 

са има внесен депозит от поне един кандидат.   

12.2. В случай че на търга се яви само един кандидат, изпълнил и отговарящ на 

всички изисквания, той се обявява за спечелил търга по обявената начална цена. 

12.3. Председателят на комисията: 

12.3.1. открива тръжната процедура и запознава присъстващите със състава на 

комисията за провеждане на търга; 

12.3.2. обявява първоначалната тръжна цена, от която започва наддаването; 

12.3.3. определя стъпката за наддаване, която не може да бъде по-малко от 1 на сто и 

не повече от 10 на сто от началната тръжна цена. Първоначално обявената стъпка за 

наддаване не може да бъде променяна в хода на търга. 

 

13. Наддаването се извършва общо за всички вещи, включени в търга. Преди да 

започне наддаването всички участници трябва да потвърдят първоначалната тръжна цена.  

13.1. Когато някой от допуснатите кандидати откаже да потвърди първоначалната 

тръжна цена, председателят не допуска този кандидат да продължи да участва в 
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процедурата, а внесеният от него депозит за участие се задържа. Недействително е 

предложението за цена, по-ниска от началната;   

13.2. Когато след изрична покана от председателя на комисията, участниците в търга 

потвърдили началната тръжна цена, не участват в наддаването, внесените от тях депозити 

не се връщат и търгът се прекратява. 

13.3. Когато един кандидат предложи да плати за вещта цена, равна на стъпката на 

наддаването, друг кандидат не може да предложи същата цена за вещта, а следва да направи 

наддавателно предложение, съобразно стъпката, определена за  продажбата;  

13.4. Наддаването се извършва, чрез обявяване от участниците на последователни 

суми, всяка от които е по-висока от предходната с една стъпка за наддаване, разграничени 

от председателя на комисията със звуков сигнал, потвърждение за достигнатата цена и 

покана за следващо обявяване;   

13.5. Преди третото обявяване на последната достигната сума председателят на 

комисията прави предупреждение, че това е последната предложена цена и ако няма друго 

предложение, огласява спечелването на наддаването за вещите с "продадено" и със звуков 

сигнал, цената и номера на кандидата.   

13.6. По време на търга определен от председателя на комисията член попълва 

наддавателен лист, в който се посочват вещите, номерата на участниците, наддавали за тях, 

и предлаганата от тях цена. 

   

14. За проведената тръжна процедура комисията да представи тръжен протокол в 3 

(три) екземпляра, който се подписва от всички членове на комисията. Към протокола се 

прилага наддавателния лист, който се попълва от председателя и е неразделна част от него. 

 

15. Копие от утвърдения протокол заедно с проект на договор за покупко-продажба 

да се изпрати, с придружително писмо, на обявения за спечелил търга. Писмото се изготвя 

от член на комисията, подписва се от председателя на комисията и се изпраща по пощата и 

по e-mail на спечелилия търга кандидат. 

 

16. Спечелилият търга кандидат, в срок до 3 (три) работни дни от датата на 

получаване на писмото по т. 15, заплаща предложената цена по банков път по сметка на ДА 

ДРВВЗ: IBAN BG42 BNBG 9661 3000 1830 01,  BIC: BNBG BG SD  в БНБ – Централно 

управление и представя подписаният договор в Деловодството на ЦУ на ДА ДРВВЗ. 

 

17. В случай че кандидатът, обявен за спечелил търга, не извърши плащането на 

цената в 3-дневния срок от уведомяването му, неговият депозит се задържа и с писмена 

покана, подписана от председателя на комисията, се предлага на следващия по ред кандидат 

да заплати предложената от него цена. 

17.1. Ако и вторият по ред кандидат не извърши плащането, в срок до 3 (три) дни от 

уведомяването му, депозитът му се задържа, а председателят на комисията уведомява 

председателя на агенцията с докладна записка за извършените действия от комисията и че 

вещите не са продадени. 

 

18. Вещите се предават на купувача след сключване на договора. Собствеността 

върху вещите се прехвърля с предаването им. 

 

19. Закупените вещи следва да се вдигнат от купувача най-късно до 31.12.2019г.  

 

 

20. Изисквания, към кандидата, спечелил търга: 

20.1. Да осигури здравословни и безопасни условя на труд  и провежда инструктаж 

на лицата, които ще демонтират, товарят и изнасят материалите.  
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20.2. Изтеглянето на материалите да се извършва по предварително съгласуван със  

съответна териториална дирекция график, като купувачът следва да уведоми директора на 

съответната дирекция най-малко 5 (пет) дни преди изтеглянето. 

20.3. Преди да започне изтеглянето купувачът представя план, включващ 

съответните технически и огневи работи, съгласно изискванията  на Наредба № 8121з-647 

от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на 

обектите. 

 

21. Утвърждавам изготвената тръжна документация : 

- заповед; 

- заявление за участие в търга; 

- проект на договор за продажба. 

 

22. Заповедта за провеждане на търга (без състава на комисията) се поставя на 

таблото за обяви в сградата на ЦУ на ДА ДРВВЗ, в сградите на ТД ДР и в сградите на 

общините по местонахождението на вещите, и се публикува в един централен и един местен 

ежедневник, както и на интернет страницата на агенцията, не по-късно от една седмица 

преди срока, определен за откриване на тръжната процедура и за подаване на заявления за 

участие в търга. Обявяването по посочените начини се извършва в един и същи ден. 

 

Възлагам на председателя на комисията цялостната организация и провеждане на 

тръжната процедура. 

Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар.  

Заповедта да се връчи на председателя и членовете на комисията за сведение и 

изпълнение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАНИМИР ПЕЕВ   /П/ 

 

Председател на „Държавна агенция 

Държавен резерв и военновременни запаси” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


