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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-РД02-177 от 27.02.2019г. 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 – 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 и Открити 
терени за спортни игрища и съоръжения към Спортната зала - с обща 
полезна площ от 4600,00 кв.м.  

2. Вид на процедурата-търг с тайно наддаване. 
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3. Началната месечна наемна цена: 7 500 лв. без вкл. ДДС. за 
обектите. 

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 05.04.2019 г. в зала А2, в Щабната 

сграда на Военна академия „Г. С. Раковски“ от 09.00 часа. 

6. Специфични тръжни условия:  
6.1. Да са или да са били ръководител/и /старши треньор/и/ на 

национална гарнитура.  
6.2. Да притежават минимум 10 години. стаж по специалността.  
6.3. Да имат минимум 5 треньори на постоянен трудов договор с 

Българска Спортна федерация минимум за един спорт.  
6.4. Да притежават минимум 8 години опит в спортни дейности или в 

областта на спорта.  
6.5. Да имат опит и партньорство с лицензирани спортни организации 

при организиране и провеждане на спортни мероприятия.      
6.6. Да притежават сертификати и лицензии от международни 

семинари и обучения. 
6.7.  Да бъдат член на лицензирана спортна федерация.  
6.8. Да осигури за своя сметка поставянето на измервателни уреди 

(електромери, водомери, топломери и др.), с които да се отчитат 
консумативните разходи на отдадените под наем обекти и да открие отделни 
партиди на свое име, като сключи необходимите договори със Софийска вода 
АД, ЧЕЗ Електро България АД, Топлофикация София ЕАД и др.  

6.9. Да заплаща изцяло всички консумативни разходи, свързани с 
ползването на отдадените под наем обекти.  

6.10. Да осъществи поддържането и текущите ремонти на отдадените 
под наем обекти изцяло за своя сметка.  

6.11. 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. 

7. Размер на депозита за участие в търга- 450 лв. без вкл. ДДС 

8. Стъпка за наддаване—-е 10 на 100 от наемната цена. 
9. Други тръжни условия: 
9.1 Инвестиционната програма е в общ размер на 1 670 000 (един 

милион шестстотин и седемдесет хиляди лева) лв. без вкл. ДДС.  
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9.2. Предназначение на гореописаните обекти- спортни дейности. 
9.3. Срок за отдаване под наем-10 години. 
9.4. 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, 
топломери и др.), както и да открие отделни партиди на свое име, като за тази 
цел сключи необходимите договори със Софийска вода АД, ЧЕЗ Електро 
България АД, Топлофикация София ЕАД и др. 

9.5. Депозитът за участие в търга в размер на 450 лв. без вкл. ДДС  
се внася по банков път по набирателната сметка на Военна академия „Г. С. 
Раковски“ с IBAN: BG31BNBG 9661 3100 1524 01, BIC BNBGBGSD, 
обслужваща банка БНБ – ЦУ. Крайния срок за внасяне е до 16.00 часа на 
04.04.2019г. 

9.6. Оглед на гореописаните обекти: от 05.03.2019 г. до 20.03.2019 г. 
включително като в работните дни от понеделник до четвъртък е между 
14.00 часа и 16.00 часа, а в петък е между 09.00 часа до 11.00 часа за Военна 
академия „Г. С. Раковски“ след закупуване на тръжните документи.  

9.7. Цената на тръжната документация: 4 лева. с вкл. ДДС  и се 
закупува от касата на отдел „Финанси, програмиране и обществени поръчки“ 
на Военна академия „Г. С. Раковски“от 05.03.2019г. до 20.03.2019 г. 
включително, като в работните дни: от понеделник до четвъртък от 14.00 
часа до 16.00 часа, а в петък е от 09.00 часа до 11.00 часа. 
         9.8. 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 21.03.2019 г. 
до 04.04.2019 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 04.04.2019 г. 

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

 

 

 

 

 

 


