
                 І. СПЕЦИФИЧНИ ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ 

КЪМ  УЧАСТНИЦИТЕ 

 
1. Специфичните тръжни условия и изисквания към участниците са 

следните: 

         1.1. Да декларират, че няма да се променя предназначението на имота, с отделна 

декларация, подписана и подпечатана от управителя. 

1.2. Да имат опит в ресторантьорството /декларация/.  

   1.3. Да спазва Наредбата за обществения ред на Община Варна /декларация/. 

1.4. Да се спазват определен маршрут на движение и режим на влизане и 

излизане само през централния вход на ресторанта /декларация/. 

1.5. Кандидатите да не са били нелоялни в отношенията си с МО, Българската 

армия и ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” по предходни договори. 

1.6. ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” не поема отговорност по охрана на обекта. 

1.7. Снабдяването на обекта със стоки и изнасянето на отпадъците да се 

извършва с транспорт от наемателя през входа на ресторанта. 

1.8. Кандидатите да предложат най-висок размер на цена за наем. 

  1.9. Разходите  по реновиране на имота са за сметка на наемателя. 

 

     ІІ. ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА: 

1. Заявление за участие – попълва се по образец № 1, приложен към тръжните 

книжа; 

 2. Опис на представените документи - попълва се по образец № 2, приложен 

към тръжните книжа; 

3. Документ за закупени тръжни книжа – копие от касовата бележка (от 

фактурата); 

 4. Документ за внесен депозит – касовата бележка (фактура) или платежно 

нареждане за внесен по посочената сметка депозит за участие в търга в размер на : 

 Позиция 1 -  600 (шестстотин)  лева ; 

          Позиция 2 -   100 (сто)  лева ; 

5. Удостоверение за актуално състояние на фирмата (оригинал или заверено 

копие). Удостоверението  да е издадено след датата на заповедта за обявяване на 

търга. 

 6. Копие от удостоверение за данъчна регистрация, заверено за вярност от 

кандидата; 

 7. Копие от  БУЛСТАТ, заверено за вярност от кандидата; 

8. Свидетелство за съдимост (оригинал), издадено от Бюро “Съдимост” към 

Районния съд по месторождение на лицето - едноличен търговец, управител или 

представляващ търговското дружество, кандидат за участие в търга. 

 9. Удостоверение от Национална агенция по приходите, в която е регистриран 

кандидатът, че няма задължения към държавния бюджет и към осигурителните 

фондове – оригинал. 



 11. Нотариално заверено пълномощно (в случаите, когато лицето с права по 

съдебна регистрация не участва лично в търга). 

 12. Оферта попълнена по образец №3, поставена в малък запечатан плик. 

 Документите да отразяват последните промени в регистрацията на 

кандидат - участниците. 

 Заявлението се подава в запечатан непрозрачен плик лично, като върху плика 

се посочва участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и 

електронен адрес. 

 Офертата се поставя в отделен запечатан, непрозрачен плик, поставен в плика 

със заявлението за участие. 

 

  

  

  
 


