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Военна Академия „Г. С. Раковски“ на основание чл. 16, ал. 2, чл. 19, ал. 

1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 5, глава трета и пета от 

Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, и на основание 

чл. 55, ал. 4, от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република 

България, обявява: 

 Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – 
публична държавна собственост, а именно:  

1. Фоайе на 1 (първи) етаж в сграда „ЩАБ“ на Военна Академия „Г. 

С. Раковски“ – 2 (два) кв. м., за монтиране на автомат за продажба на кафе и 

топли напитки; 

2. Коридорна площ на 1 (първи) етаж в Учебен корпус – северно 

крило на Военна Академия „Г. С. Раковски“ – 2 (два) кв. м., за монтиране на 

автомат за продажба на кафе и топли напитки. 

Началната обща тръжна цена е в размер на 850 (осемстотин и 

петдесет) лева без вкл. ДДС. Върху тръжната цена се начислява ДДС. 

Разходи на консумативи за електроенергия и вода са включени в месечната 

наемна цена. 

Срок на договора – 3 години и започва да тече от датата на 

подписване на Договора за наем. 

 Депозит за участие в търга –парична сума в размер на 25,00 

(двадесет и пет) лева без вкл. ДДС, които се внасят по следната 

набирателна банкова сметка на Военна Академия „Г. С. Раковски“, с IBAN: 

BG31BNBG 9661 3300 1524 01, BIC BNBGBGSD, обслужваща банка БНБ - 

ЦУ. Крайният срок за внасяне на депозита за участие е до 16:00 часа на 

02.09.2019 г. 

Място и време на огледа на недвижимия имот - Военна Академия „Г. 

С. Раковски“ находяща се в град София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“№ 

82, всеки работен ден от 01.08.2019 г. до 02.09.2019 г. между 14.00 часа и 



16.00 часа. Телефон за контакт: цивилен служител Добрин Недялков 

САРАЧЕВ – главен експерт в сектор „Поддръжка на инфраструктурата и 

стопанските дейности“ за контакти при извършването на огледи и предаването 

на частта от недвижим имот – публична държавна собственост, с телефон 

02/9226562, GSM: 0888 788443. 

Получаване на тръжна документация - Документацията за участие в 

търга се предоставя безплатно и до нея е осигурен достъп по електронен път 

чрез интернет страницата на Военна Академия „Г. С. Раковски“ - 

http://rnda.armf.bg/, рубрика „Търгове“.  

   Срок за приемане на заявленията за участие -  участниците могат 

да подават заявление за участие от 01.08.2019 г. до 16:00 часа на 02.09.2019 г. 

в Регистратурата за некласифицирана информация на Военна Академия „Г. С. 

Раковски“. 

Необходими документи за участие : 

До участие се допускат еднолични търговци и юридически лица. 

Кандидатите задължително представят следните документи: 

1. Заявление за участие – Приложение № 1; 

Към заявлението за участие се прилагат следните документи: 

1.1. Удостоверение за актуално състояние – оригинал; 

1.2. Свидетелство за съдимост на едноличен търговец, на членове на 

управителния орган на юридическото лице – управител/и, изпълнителен 

директор или прокурист, което е валидно към датата на отваряне на офертите 

(оригинал или нотариално заверено копие); 

1.3. Удостоверение, че кандидатът не е обявен в несъстоятелност или 

по отношение на него няма открита процедура за обявяване в несъстоятелност 

(оригинал); 

1.4.  Удостоверение, че кандидатът не се намира в ликвидация 

(оригинал); 

http://rnda.armf.bg/


1.5.  Удостоверение за наличие и липса на задължения по чл. 87, ал. 6 

от ДОПК, издадено от съответната Териториална дирекция на Национална 

агенция по приходите (оригинал); 

1.6. Декларация по чл. 21 и чл. 22 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси по образец - Приложение № 4; 

1.7.  Декларация, подписана от управителя/управителите или 

членовете на управителния орган на кандидата, че не са лишени от правото да 

упражняват търговска дейност и не са осъдени с влязла в сила присъда за 

умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани - 

Приложение № 5; 

1.8.  Документ за внесен депозит за участие търга; 

1.9.  Документ за регистрация или единен идентификационен код 

(ЕИК) на участника, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър и 

регистъра на лица с нестопанска цел –копие (за участници, регистрирани по 

Търговския закон или Закона за юридически лица с нестопанска цел на 

Република България); 

1.10. Документ за самоличност - копие; 

1.11.  Нотариално заверено пълномощно за участие в търга, в случай, че 

на кандидатът се представлява от пълномощник; 

1.12. Протокол за извършен оглед – Приложение № 3; 

1.13.  Ценово предложение – Приложениe № 2; (задължително се 

поставя в отделен непрозрачен запечатан плик с надпис „Ценово 

предложение“, поставен в плика със Заявление за участие); 

1.14.  Декларация за проучване по Закона за защита на 

класифицираната информация - Приложение № 6; 

1.15.  Декларация за съответствие на влаганите продукти с 

изискванията на Закона за храните и другите нормативни актове; документи за 

качеството и произхода на стоките, и за това, че автоматите са 

енергоспестяващи и технически безопасни, подписана и подпечатана от 

кандидата – Приложение № 7; 



1.16.  Декларация – съгласие за съхранение и обработка на лични данни 

при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни - 

Приложение № 8; 

1.17.  Номенклатура с ценова листа на предлаганите продукти в 

автоматите (Приложение № 9), подписан и подпечатан от кандидата 

(Приложението е част от договора); 

1.18. Списък на всички приложени документи, подписан от участника. 

1.19.  Номер на банкова сметка за възстановяване на внесения депозит 

за участие. 

Получаване на тръжна документация - Документацията за участие в 

търга се предоставя безплатно и до нея е осигурен достъп по електронен път 

чрез интернет страницата на Военна Академия „Г. С. Раковски“ - 

www.rnda.armf.bg , рубрика „Търгове“.  

Място, ден и час за провеждане на търга – търгът ще се проведе на 

05.09.2019 г. от 10:00 часа, зала А2 намираща се в сградата на Военна 

Академия „Г. С. Раковски“. 

Мястото и датата на обявяване на резултатите от търга – на 

09.09.2019 г. в интернет страницата на Военна Академия „Г. С. Раковски“ и на 

видно място за обяви във Военна Академия „Г. С. Раковски“ ,с адрес: град 

София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82. 
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