
 
 
 

 
 
 

О Б Я В А 
1. На основание чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната 

собственост, чл. 13, ал.1-4 и ал. 5 от  Правилник за прилагане на Закона за 
държавната собственост и Заповед № СИ29-РД02-272 от 07.05.2020 г. на 
началника на Военна академия „Г. С. Раковски“, Военна академия „Г. С. 
Раковски“ открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за 
отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна 
собственост съгласно Акт за публична държавна собственост 
№0006/06.03.1997г., предоставен за управление на Военна академия „Г. С. 
Раковски“ – град София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82, 
представляващ сбор от следните обекти: 

1. Спортна площадка (игрище – с подиум от дървени елементи и 
дървено дюшеме) – подиум - с обща площ от 1000,00 кв.м. 

2. Санитарни възли - с обща площ от 34,00 кв.м. 
3. Съблекални- за мъже и жени - с обща площ от 49,00 кв.м. 
4. Фитнес - зала - с обща площ от 96,00 кв.м. 
5. Канцеларии, съблекални и складове към фитнес – залата с  обща 

площ от 24,00 кв.м. 
6. Други спомагателни помещения - фоайе, стълбища, коридори, 

офиси, складове, хранилища - с обща площ от 197,00 кв.м. 
Така описаните обекти са с обща полезна площ от 1400,00 кв.м. и 

съставляват част от Спортна зала, със застроена площ от 2300,00 кв.м., която 
зала е построена през 1905г., находяща се в източната част на Военна 
академия „Г. С. Раковски“ представляваща урегулиран поземлен имот № 381, 
квартал 141, по плана на гр. София в местност „Подуяне-център“, с 
идентификатор по кадастрална карта № 68134.408.390 и с административен 
адрес бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ №82.  

Ведно с гореописаните обекти се отдават под наем Открити терени 
за спортни игрища и съоръжения към Спортната зала - с обща полезна площ 
от 14 600,00 кв.м. 

2. Вид на процедурата - търг с тайно наддаване. 
3. Началната месечна наемна цена: 7 261 лв. без вкл. ДДС за 

обектите. 
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СОБСТВЕНОСТ 
4. Начин на плащане - по банков път и гаранционен депозит 

(обезпечение) - в размер на месечната наемната цена без вкл. ДДС  
5. Търгът ще бъде проведен на 09.06.2020 г. в зала А2, в Щабната 

сграда на Военна академия „Г. С. Раковски“ от 09.00 часа. 
6. Специфични тръжни условия и изисквания към кандидатите:  
За собствениците на/управляващи/представляващи/ кандидатстващата 

институция се изисква задължително: 
1. Да има опит в изграждането на всякакъв вид спортни съоръжения. 
2. Да притежават опит в спортни дейности или в областта на спорта. 
3. Да представи референция/и от държавни институции, с които е имал 

договорни отношения.   
4. Да имат опит и партньорство с лицензирани спортни организации. 
5. Да заплаща изцяло всички консумативни разходи, свързани с 

ползването на отдадените под наем обекти. 
6. Да осъществи поддържането и текущите ремонти на отдадените под 

наем обекти изцяло за своя сметка. 
7. Да не извършва преустройства в отдадените под наем обекти, без 

изричното съгласие на Военна академия „Г. С. Раковски“ и преди 
съгласуване с компетентните държавни и общински органи. 

8. Могат да се включат и други условия и изисквания, когато това се 
налага от спецификата на обекта. 

7. Размер на депозита за участие в търга - 400 лв.  
8. Други тръжни условия: 
8.1. Предназначение на гореописаните обекти - спортни дейности. 
8.2. Срок за отдаване под наем - 10 години. 
8.4. Разходите за консумативи (електрическа енергия, парно, вода и 

др.) следва да се заплащат от наемателя за негова сметка. На всички дължими 
суми се начислява ДДС. Наемателят е длъжен да постави в отдадените под 
наем обекти за своя сметка измервателни уреди (електромери, водомери и 
др.), с които да се отчитат консумативните разходи на отдадените под наем 
обекти. Ежемесечно до 25-то число, комисия назначена със заповед на 
началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ да изготвя протокол и вписва 
данните за използваните консумативи. Екземпляр от протокола да се предава 
в отдел „Финанси, програмиране и обществени поръчки“ за изготвяне на 
фактура. След получаване на фактурата за ежемесечните разходи Наемателят 
е длъжен да заплати сумите по банков път по сметката на академията в 10 - 
дневен срок. 

8.5. Депозитът за участие в търга в размер на 400 лв. без вкл. ДДС  
се внася по банков път по сметка на Военна академия „Г. С. Раковски“ с 
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СОБСТВЕНОСТ 
IBAN: BG31BNBG 9661 3300 1524 01, BIC BNBGBGSD, обслужваща 
банка БНБ – ЦУ. Крайния срок за внасяне е до 16.00 часа на 08.06.2020 г. 

8.6. Оглед на гореописаните обекти: от 11.05.2020 г. до 22.05.2020 г. 
включително като в работните дни от понеделник до четвъртък е между 
09.00 часа и 16.00 часа, а в петък е между 09.00 часа до 13.00 часа за Военна 
академия „Г. С. Раковски“ след закупуване на тръжните документи.  

8.7. Цената на тръжната документация: 100 лева с вкл. ДДС и се 
закупува от касата на отдел „Финанси, програмиране и обществени поръчки“ 
на Военна академия „Г. С. Раковски“ от 11.05.2019г. до 22.05.2019 г. 
включително, като в работните дни: от понеделник до четвъртък от 09.00 
часа до 16.00 часа, а в петък е от 09.00 часа до 13.00 часа. 
         8.8. Заявления за участие заедно с другите документи по тръжната 
документация се подават в Регистратурата за некласифицирана информация 
на Военна академия „Г. С. Раковски“. Срокът за подаване е от 25.05.2020 г. 
до 08.06.2020 г. включително, като в работните дни от понеделник до 
четвъртък е от 09.00 часа до 16.00 часа, а в петък е от 09.00 часа до 13.00 
часа. Крайният срок за подаване на заявления за участие заедно с 
другите документи при търга е до 16.00 часа на 08.06.2019 г. 

9. Допълнителна информация на посочените телефони: 02/92 26624, 
02/92 26661/, 02/92 26560. 

 

 

 

 

 

 


