
 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСЪК НА ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ  

ЗА ПОЧАСОВО ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТ – 

ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ 

 

1. ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА: 

      - Заявление за участие ; 

      - Документ за закупени тръжни книжа – копие от касовата бележка (от 

фактурата); 

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

платежно нареждане за внесен по посочената сметка депозит за участие в 

търга; 

      - Удостоверение за актуално състояние на фирмата (оригинал или 

заверено копие). Удостоверението  да е издадено след датата на заповедта 

за обявяване на търга; 

      - Копие от удостоверение за данъчна регистрация, заверено за вярност 

от кандидата; 

      - Копие от  БУЛСТАТ, заверено за вярност от кандидата; 

      - Свидетелство за съдимост, издадено от Бюро “Съдимост” към 

Районния съд по месторождение на лицето - едноличен търговец, 

управител или представляващ търговското дружество, кандидат за участие 

в търга – оригинал /освен ако съответната информация е обществено 

достъпна и безплатна/. 

       - Удостоверение от Националната агенция по приходите, в която е 

регистриран кандидатът, че няма задължения към държавния бюджет и 

към осигурителни фондове - оригинал/освен ако съответната информация е 

обществено достъпна и безплатна/; 

       - Копия от договори, ведно с референции за добро изпълнение, 

доказващи опит в извършването на услуга – студентско хранене. 

       - Нотариално заверено пълномощно в случаите, когато търговеца се 

представлява от пълномощник ; 

         - Декларация по чл. 19а / ЗДС; 

 



Документите да отразяват последните промени в регистрацията 

на кандидатите. 

 

2. Специфичните тръжни условия и изисквания към участниците 

са следните: 

 

          - Да разполага със свои персонал за обслужване; 

- Кандидатите да не са свързани лица с друг кандидат или участник в 

настоящата тръжна процедура; 

- Кандидатите да притежават опит в извършването на услуга – 

студентско хранене, който да докажат с представяне на минимум три 

договора ведно с референции за добро изпълнение. 

         - Изпълнителя да осигури табли, прибори и сервизи за хранене и 

други съобразно спецификата на извършваната услуга, както и обслужващ 

персонал, в двуседмичен срок от датата на влизане в сила на договора за 

наем;  

 - Изпълнителя да представя на ВВМУ седмично меню по определен 

образец от ВВМУ, до 12 часа на първия работен ден от текущата седмица, 

ведно с продажните им цени; 

 - Изпълнителят е длъжен да обяви рецептурник/ци, които ще ползва 

за извършване на услугата.  

 - Изпълнителя да се задължи да осигурява: 

 - Разнообразно обедно меню на високо качество, което задължително 

да включва:  

 - Три вида супи, от които една месна, една безмесна и една 

допълнителна според сезона;  

 - Четири вида салати, от които две със свежи зеленчуци;  

 - Пет вида аламинути, от които три вида скари и два вида  

панировки;  

 - Пет вида основни ястия, от които едно със свинско, телешко месо, 

едно с пилешко месо, едно постно и едно с риба;  

 - Три вида десерти, като задължително единия от тях е свеж плод.  

- Класираният за изпълнител се задължава да подсигурява с кетъринг 

официалните мероприятия на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ в района на 

училището и извън него по предварителна заявка.  

 - Класираният за изпълнител се задължава да снабдява, използва и 

продава само продукти с високо качество, отговарящи на Закона за 

храните и подзаконовите актове по неговото прилагане. 


