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1504, София, бул. ,,Евлогии Христа Георгиеви" No 82 

ЗАПОВЕД 

НА 
НА ЧАЛНИКА НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ "Г. С. Р АКОВСКИ" 

-21_. 0-'t-.2019 г. No СИ29-РДО2-'f9'f гр. София 

СЪДЪРЖАНИЕ: Относно провеждане на търг за отдаване под наем на 
имоти - публична държавна собственост по смисъла на 
чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост, 

предоставен за управление на 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, 

ЗАПО ВЯД ВАМ: 

1. Откривам процедура за провеждане на търг с тайно наддаване

по смисъла на чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост, 

предоставени за управление на Военна Академия "Г. С. Раковски" - гр. 

София, бул. ,,Евлоги и Христа Георгиеви" № 82, както следва: 

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. 



Гореописаните имоти - публична държавна собственост се отдават 

под наем за монтиране на автомати за кафе и топли напитки. Отдават се 

под наем заедно ката общата начална тръжна цена е в размер на 850 

(осемстотин и петдесет) лева без вкл. Д.ДС. 

11. Вид на търга: с тайно наддаване.

111. Имотите се отдават под наем за срок от 3 (три) години.

IV. Първоначалната наемна цена на имотите, определена по реда на

глава IV от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост 

е както следва: 

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; 

Коридорна плащ 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. 

Кандидатите за участие задължително подават едно общо 

заявление и за два.та автомата за кафе и топли напитки с обща 

първоначална тръжна наемна цена в размер на 850 ( осемстотин и 

петдесет) лева без вкл. Д.ДС. 

Депозит за участие в тьрга е в  размер на 25,00 (двадесет и пет) 

лева без вкл. Д.ДС, които се внасят по следната набиратедна 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. 

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.mda.armf.bg. рубрика "Търгове". 

V. За организирането и провеждането на търга с тайно наддаване,

определям комисия в състав: 
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" 

1. полковник Георги Карамфилов ГЕОРFИЕВ - доцент в 

катедра ,,Съвместни операции и планиране". 

2. ц.сл. Деян Беликов ДИМИТРОВ - главен експерт в сектор

,,Финанси" в отдел "Финанси, програмиране и обществени поръчки". 

VI. Комисията проверява редовността на подадените документи, 

след което да разгледа, оцени и класира ценовите предложения на 

допуснатите кандидати. Резултатите от търга да бъдат отбелязани от 

комисията за провеждане на търга в протокол. 

VII. Търгът да се проведе по реда и при условията на глава трета и

пета от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост .за 
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отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна 

собствен ост. 

VIII. Първоначалната наемна тръжна цена за отдаване под наем на

имоти - публична държавна собственост, определена по реда на глава IV 

от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост е в 

размер на 850 (осемстотин и петдесет) лева без вкл. ,ZЩС. 

Участникът не може да оферира по-ниско от първоначалната определена 

тръжна цена. 

IX. Съгласно ЗДДС, върху тръжната цена се начислява 20% ДДС.

Х. Депозитът за участие в търга е парична вноска в размер на 25,00 

(двадесет и пет) лева без вкл. Д.ЦС. Същата да се внесе по банков път 

по следната набирателна сметка на Военна академия "Г. С. Раковски" с 

IBAN: BG31BNBG. 9661 3300 1524 01, BIC BNВGBGSD, обслужваща 

банка БНБ - ЦУ. За дата на внасяне на депозита да се смята датата на 

постъпването му по сметката. 

XI. Депозитьт се внася до крайния срок и час за подаване на

заявления за участие в търга по банков път по следната набирателна 

сметка на Военна академия "Г. С. Раковски" с IBAN: BG31BNВG 9661 

3300 1524 01, BIC BNВGBGSD, обслужваща банка БНБ - ЦУ. 

ХIП. Оглед на частта от имоти - публична държавна собственост, 

описани в т.1, след закупуване на тръжните документи може да бъде 

извършен от кандидат-участниците от 01.08.2019 г. до 02.09.2019 г., 

между 14.00 часа и 16.00 часа всеки работен деп за Военна академия "Г. 

С. Раковски". Назначавам лицето цивилен служител Добрив Недялков 

САР А ЧЕВ - главен експерт в сектор "Поддръжка на инфраструктурата и 

стопански дейности" за контакт · при извършването на огледи и 

предаването на частта от имоти - публична държавна собственост, с 

телефон - 02/9226562, GSM: 0888 788443. 
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1. Подаването на заявления за участие заедно с другите

необходими документи, съгласно изискванията на тръжната документация 

е от 01.08.2019 г. до 02.09.2019 г. от 14.00 часа до 16.00 часа всеки 

работен ден в Регистратурата за некласифицирана информация на Военна 

академия "Г. С. Раковски". Крайният срок за подаване на заявления за 

участие заедно с другите документи е до 16.00 часа на 02.09.2019г. в 

Регистратурата за некласифицирана информация на Военна академия "Г. 

С. Раковски". 

2. Търгьт за отдаване под наем на недвижими имоти - публична

държавна собственост, подробно описани в т. I от настоящата заповед, да 

бъде проведен на 05.09.2019г. в зала А2 във Военна академия "Г. С. 

Раковски" от 10.00 часа. 

3. Провеждането на търга е съгласно изискванията на ЗДС, ППЗДС

за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна 

собственост. 

Всекн кандидат има право на едно Ценово предложение. 

Участниците в търга или техните упълномощени представители 

могат да присъстват при отваряне и разглеждане на ценовите 

предложения от комисията. 

4. Кандидатите подават заявлението за участие в запечатан

непрозрачен плик с надпис "Заявление" лично или по пощата с 

препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика се посочва 

адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен 

адрес. 

Не се приемат и се връщат незабавно на кандидатите заявления а 

участие, които са представени след изтичането на крайняя срок или са в 

незапечатан, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се 

отбелязват в съответния входящ регистър. 

5. Спецнфични тръжни условия и нзнсквания към

участннцнте са както следва: 
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1. Кандидатите еднолични търговци и управителите на

кандидатите - търговски дружества да не са осъждани с влязла в сила 

присъда за престъпление от общ характер и да са регистрирани като 

търговци по смисъла на Търговския закон; 

2. Влаганите в автоматите за кафе и топли напитки вещества и

продукти да отговарят на изискванията на Закона за храните и имат 

хранителна стойност по - писка от тази, произтичаща от утвърдения им 

състав и са безопасни за човешкото здраве; 

3. Разходите за ток и вода са включени в наемната месечна цена

при определяне на първоначалната наемна цена; 

4. Кафе - автоматите на кандидатите за участие в търга да имат

възможност за минимален брой видове напитки - 10 (десет) вида и да 

могат да предлагат поне един артикул единично кафе на цена не по -

висока от 0,50 лева; 

5. Машините да са пълен автомат ( автоматично поставяне на

чаша и захар ); 

6. Машините да са настроени да приемат моне!и от 5 ст. до 2 лв.

включително, емитирани от БНБ; 

7. Машините да са настроени да връщат ресто;

8. Кандидатите са длъжни да монтират и осигурят за

експлоатация автомати за кафе и топли _ напитки, съобразни с 

изискванията на Директива 2006/95/ЕО, т.е. с постановена СЕ 

маркировка, която доказва съответствието му с хармонизираните 

стандарти, включително изискванията за безопасност при експлоатация; 

9. Кандидатите са длъжни да се съобразяват с пропускателния

режим на Военна Академия "Г. С. Раковски", при закупуване, оглед, 

подаване на документи, участие в процедурата и при изпълнение на 

сключен договор. 

XII. Описаните на недвижими имоти - публична държавна

собственост, първоначалната наемна тръжна цена, мястото, времето и 
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начина на оглед на недвижимите имоти - публична държавна 

собственост, мястото и времето за депозирането им и деня на обявяване 

на резултатите, начина на плащане и другите тръжни условия, изисквания 

към участниците, датата и мястото на провеждане на тьрга и крайният 

срок за подаването на заявленията за участие, да бъдат публикувани на 

интернет страницата на Военна Академия "Г. С. Раковски" 

www.mda.annf.bg и най-малко в един ежедневник - вестник "Дума". 

У словията за кандидатстване съгласно настоящата заповед и списъкът на 

изискваните от участниците в търга документи да бъдат поставени на 

видно място в района на Военна академия "Г. С. Раковски''. 

Получаване на тръжна документация - Документацията за 

участие в търга се предоставя безплатно и до нея е осигурен достъп по 

електронен път чре:З интернет страницата на Военна Академия "Г. С. 

Раковски" - www.mda.armf.bg, рубрика "Търгове". 

1. Комисията по провеждане на търга да изготви протокол за

резултатите от своята работа и го представи за утвърждаване в срок до 5 

(пет) работнн дни след провеждането на търга. 

2. След приключване на търга въз основа на тръжния протокол се

издава заповед, с която се обявяват резултатите от проведения търг. 

XIV. Резултатите от търга ще бъдат обявени на 09.09.2019 г. на

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

София, бул. ,,Евлоги и Христо Георгиеви" № 82, както и на интернет 

страницата на Военна Академия "Г. С. Раковски". 

XV. Утвърждавам тръжните документи:

1. Препис - извлечение от Заповед на началника на Военна

академия "Г. С. Раковски" за продажбата на движими вещи - частна 

държавна собственост. 

2. Обява.

3. Условия, указания и необходими документи за провеждане и

участие в търга. 
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4. Проект на Договор за наем на недвижим имот.

5. Депозит и условия по изпълнение на договора.

5. Образци на документи.

5 .1. Заявление за участие -Прwюжение № 1; 

5.2. Ценово предложение.-Приложение № 2; 

5.3. Протокол за извършен оглед -Приложение № 3; 

5.4. Декларация по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните 

разпоредби на· Закона за предотвратяването и установяване на конфликт 

на интереси по образец - Приложение№ 4; 

5.5. Декларация по образец -Приложение № 5; 

5.6. Декларация за проучване по Закона за защита на 

класифицираната информация -Приложение № 6;

5. 7. 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; 

5. 8. Декларация - съгласие за съхранение и обработка на лични 

данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните 

данни - Прwюжение № 8; 

5 .9. Номенклатура с ценова листа на _предлаганите продукти в 

автоматите -Приложение № 9.

XVI. Тръжните документи да се съхраняват в отдел "Логистично 

осигуряване". 

- Определям лицата - подполковник Григорий Милчов ГРИГОРОВ 

служител по сигурност на информацията, той и началник на сектор 

"Сигурност на информацията'� и подполковник Вангел Емануелов 

IП1КОЛОВ - за началник на отдел "Логистично осигуряване", да указват 

необходимото съдействие при организацията за провеждане на търга 

преди и след приключването му, до момента на сключване на договора за 

покупко-продажба с купувача. 
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Изпълнението на заповедта възлагам на назначените длъжностни 

лица в съответствие с предоставените им властнически правомощия. 

Контролът за изпълнението на заповедта възлагам на заместник

началника по администрацията и логистиката на Военна академия. 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на лицата на свързаните 

с изпълнението и длъжностни лица. 

ГРУДИ АНГЕЛОВ 
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Заличено на
основание ЗЗЛД




