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СПИСЪК С ИЗИСКВАНИТЕ ДОКУМЕНТИ 

ОТ УЧАСТНИЦИТЕ 

 

Право на участие в търга имат всички физически и юридически лица, 
регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон, както и 
юридически лица по смисъла на ЗЮЛНЦ. 

Кандидатът или упълномощен негов представител подава само една 
оферта за всички гореописани обекти за участие в търга в Регистратурата за 
некласифицирана информация на Военна академия “Георги Стойков 
Раковски” заедно със следните документи: 

 
- заявление за участие в търга – попълва се по образеца, приложен към 

тръжните документи; 
-удостоверение за актуално състояние на търговеца/юридическото лице 

с нестопанска цел(оригинал); 
-копие от съдебното решение за вписване/регистриране като търговец 

(нотариално заверено) или документ за вписване в регистъра на 
юридическите лица с нестопанка цел към Министерството на правосъдието; 

- удостоверение, че кандидатът не е обявен и не се намира в открито 
производство по несъстоятелност или по отношение на него няма открита 
процедура за обявяване в несъстоятелност (оригинал); 

- удостоверение, че кандидатът не се намира в ликвидация (оригинал);  
- удостоверение по чл. 87, ал. 6 във връзка с чл.162, ал.2 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс за наличие или липса на задължения към 
държавния бюджет (оригинал); 

- удостоверение от общината за наличие или липса на задължения на 
кандидата по чл.87, ал.6, във връзка с чл.162, ал.2 от ДОПК (оригинал); 

- свидетелство за съдимост на лицето – едноличен търговец, управител 
или представляващ търговското дружество, или юридическо лице с 
нестопанска цел, кандидат за участие в търга за отдаване под наем на имот 
или части от имот, публична държавна собственост (оригинал); 

- декларация, съгласно чл.19а от Закона за държавната собственост, по 
смисъла на § 1а, т.6. от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната 
собственост, по образец (от членовете на органа на управление на 
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кандидата/представляващ юридическото лице с нестопанска цел, както и 
временно изпълняващ такава длъжност, включително и упълномощения 
представител); 

-декларация, подписана от управителя/управителите или 
представляващ/членовете на управителния орган на кандидата/юридическото 
лице с нестопанска цел, 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; 

- документ за внесена депозитна вноска за участие в търга; 
- нотариално заверено пълномощно в случаите, когато кандидатът се 

представлява от пълномощник извън посочените в удостоверението за 
актуално състояние, издадено от Агенцията по вписванията. 

- протокол за оглед по образец; 
- ценово предложение по образец; 
- декларация за проучване по Закона за защита на класифицираната 

информация по образец; 
- декларация – съгласие за съхранение и обработка на лични данни при 

спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни; 
- инвестиционна програма-график по години 
- списък на всички, приложени документи, подписан от участника. 

 


