
 

                 ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА: 

 а) Заявление за участие – попълва се по образец, приложен към тръжните 

книжа; 

 б) Опис на представените документи - попълва се по образец, приложен 

към тръжните книжа; 

 в) Документ за закупени тръжни книжа – копие от касовата бележка (от 

фактурата); 

 г) Документ за внесен депозит – касовата бележка (фактурата) или 

платежно нареждане за внесен по посочената сметка депозит за участие в търга; 

 д) Ксерокопие от съдебно решение за вписване, заверено за вярност от 

кандидата; 

е) Удостоверение за актуално състояние на фирмата (оригинал или 

заверено копие), от съответния окръжен съд по седалище. Удостоверението да 

е издадено след датата на заповедта за обявяване на търга. 

 ж) Копие от удостоверение за данъчна регистрация, заверено за вярност 

от кандидата; 

 з) Копие от  БУЛСТАТ, заверено за вярност от кандидата; 

 и) 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. 

 й) Удостоверение от Националната агенция по приходите, в която е 

регистриран кандидатът, че няма задължения към държавния бюджет и към 

осигурителни фондове – оригинал; 

 к) Нотариално заверено пълномощно в случаите, когато търговеца се 

представлява от пълномощник; 

 л) Предложение за цена, поставено в малък запечатан плик; 

 м) Документи , удостоверяващи изпълнението на специфичните тръжни 

условия, съгласно т.12 от Заповедта на Началника на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” 



        Специфични тръжни условия и изисквания към участниците: 

       1. Участниците да са обучаващи организации в сферата на  училищното 

образование; 

       2. Да представят документи, удостоверяващи статута им на организации в 

сферата на образованието – в съответствие с чл.13 и чл.14 от  Наредба № 

8/11.08.2016г. за информацията и документите за системата на 

предучилищното и училищното образование; 

      3. Да представят акт за откриване или преобразуване за учебните заведения;  

      4. Да представят  удостоверение за актуално състояние; 

      5. Да декларират, че няма да се променя предназначението на имота  – за 

учебни и образователни цели; 

     6. Да се спазват държавните образователни стандарти, посочени в глава 3, 

чл.22 от ЗПУО; 

     7. Да разполага с квалифициран персонал за провеждане на необходимите 

дейности, свързани с обучението; 

     8. Да се спазва определен маршрут на движение и режим на влизане и 

излизане от района на училището, установен от Началника на ВВМУ 

“Н.Й.Вапцаров”; 

      9. Кандидатите да не са били нелоялни в отношенията си с Българската 

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

Доказва се с декларация, заявление или друг документ по преценка на 

участника;   

     10. ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” не поема отговорност по охрана на наетия обект; 

     11. Да имат добра  репутация в гр.Варна; 

     12. Кандидатите да предложат най-висок размер на цена, съгласно  

тръжните книжа, от което да се направи обоснован избор на най-добро 

икономическо предложение за ВВМУ. 

    13. ВВМУ няма да предоставя допълнително площи, освен описаните в 

настоящата процедура. 

     14. При необходимост от инцидентно ползване на отделни зали, ползването 

ще се извършва по утвърден ценоразпис от Академичен съвет. 

   15. Ползването на Спортен комплекс се извършва по график, утвърден от 

началника на ВВМУ. 



 Документите да отразяват последните промени в регистрацията на 

кандидатите. 

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

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

електронен адрес. 

Предлаганата цена се поставя в отделен запечатан, непрозрачен плик, поставен 

в плика със заявлението за участие. 

 

Приемане на заявления ще се извършва  всеки присъствен ден от 

13.03.2017 г. до 18.04.2017 г.  включително  в Регистратурата за 

некласифицирана информация на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” – гр. Варна. 

Търгът за отдаване под наем на имота ще се проведе на 19.04.2017 г. от 

10.00 часа в сградата на ВВМУ“Н.Й.Вапцаров”. 

 


