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Д О К У М Е Н Т А Ц И Я 
 

ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД 
НАЕМ ЗА СРОК ОТ 5 ГОДИНИ НА ЧАСТ ОТ НЕДВИЖИМ ИМОТ - 

ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, С ОБЕКТ: ПЛОЩИ В 
СГРАДИТЕ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И 

ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР, НАМИРАЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ВСЯКА ОТ КОИТО ПО 3 КВ.М ЗА 

РАЗПОЛАГАНЕ НА ВЕНДИНГ АВТОМАТИ – АВТОМАТИ ЗА КАФЕ, 
АВТОМАТИ ЗА ПАКЕТИРАНИ ХРАНИ И АВТОМАТИ ЗА 

БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ 
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С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е 

на тръжна документация за 

Т Ъ Р Г  С  Т А Й Н О  Н А Д Д А В А Н Е  
за отдаване под наем за срок от 5 години на част от недвижим имот - публична 

държавна собственост, с обект: площи в сградите на Държавна агенция за 
метрологичен и технически надзор, намиращи се на територията на Република 

България, всяка от които по 3 кв.м за разполагане на вендинг автомати – автомати 
за кафе, автомати за пакетирани храни и автомати за безалкохолни напитки 

 
 

1. Обява за провеждане на търга; 

2. Условия за участие; 

3. Заявление за участие - Образец №1 от тръжната документация; 

4. Декларация съгласно Образец №2 от тръжната документация; 

5. Декларация съгласно Образец №3 от тръжната документация; 

6. Декларация съгласно Образец №4 от тръжната документация; 

7. Декларация съгласно Образец №5 от тръжната документация; 

8. Ценово предложение - Образец №6 от тръжната документация; 

9. Проект на договор за наем. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР 
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На основание чл. 44 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Заповед №А-
920/07.12.2016 г. на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор 

(ДАМТН) 

О Б Я В Я В А: 
търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на част от недвижим имот - 

публична държавна собственост, с обект: площи в сградите на Държавна агенция за 
метрологичен и технически надзор, намиращи се на територията на Република България, 

всяка от които по 3 кв.м за разполагане на вендинг автомати – автомати за кафе, автомати за 
пакетирани храни и автомати за безалкохолни напитки 

Местоположението, площта и първоначалната месечна наемна цена за отдаваните под наем 
обекти са посочени в таблицата, съдържаща се в настоящото обявление. Посочената първоначална 
месечна наемна цена е без включен ДДС. Оглед на отдаваните под наем обекти може да се 
извършва всеки работен ден от 09.00 часа до 17.30 часа до 09.01.2017 г. вкл., след предварително 
съгласуване на времето за извършване на огледа на телефоните посочени в таблицата.  

№ Описание на обекта Начална тръжна цена Телефон за контакт за 
извършване на оглед  

1. Част от недвижим имот – публична 
държавна собственост, находящ се на 
втори етаж в сграда на ДАМТН, гр. 
Благоевград, ул. „Свобода” №1, 
Промишлена зона, и представляващ: 
площ от 3.00 (три) кв. м. за поставяне на 3 
(три) броя вендинг автомати, както 
следва - 1 брой автомат за топли напитки 
на площ от 1.00 кв.м., 1 брой автомат за 
безалкохолни напитки на площ от 1.00 
кв.м. и 1 брой автомат за пакетирани 
изделия на площ от 1.00 кв.м. 

3.00 (три) кв. м. – 
48.84 лева 
(четиридесет и осем 
лева и осемдесет и 
четири стотинки). За 
1 кв. м. е 16.28 лева 
(шестнадесет лева и 
двадесет и осем 
стотинки); 

0885398546 и 
073/884089 

2. Част от недвижим имот – публична 
държавна собственост, находящ се на 
четвърти етаж в сграда на ДАМТН, гр. 
Бургас, ул. „Проф. Якимов” №25, 
Северна промишлена зона, и 
представляващ: площ от 3.00 (три) кв. м. 
за поставяне на 3 (три) броя вендинг 
автомати, както следва - 1 брой автомат 
за топли напитки на площ от 1.00 кв.м., 1 
брой автомат за безалкохолни напитки на 
площ от 1.00 кв.м. и 1 брой автомат за 
пакетирани изделия на площ от 1.00 
кв.м.; 

3.00 (три) кв. м. – 
124.56 лева (сто 
двадесет и четири 
лева и петдесет и 
шест стотинки). За 1 
кв. м. е 41.52 лева 
(четиридесет и един 
лева и петдесет и две 
стотинки) 

0885398557 и 
056/860145; 

3. Част от недвижим имот – публична 
държавна собственост, находящ се на 
трети етаж в сграда на ДАМТН, гр. 
Варна, район „Владислав Варненчик”, ПЗ 
Планова, ул. „Мургаш №5, и 
представляващ: площ от 3.00 (три) кв. м. 
за поставяне на 3 (три) броя вендинг 
автомати, както следва - 1 брой автомат 
за топли напитки на площ от 1.00 кв.м., 1 
брой автомат за безалкохолни напитки на 
площ от 1.00 кв.м. и 1 брой автомат за 
пакетирани изделия на площ от 1.00 

3.00 (три) кв. м. – 
86.16 лева (осемдесет 
и шест лева и 
шестнадесет 
стотинки). За 1 кв. м. 
е 28.72 лева (двадесет 
и осем лева и 
седемдесет и две 
стотинки); 

0885398531 и 
052/750328; 
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кв.м.; 
4. Част от недвижим имот – публична 

държавна собственост, находящ се на 
трети етаж в сграда на ДАМТН, 
гр.Велико Търново, ул. „Чумерна“ №1А, 
и представляващ: площ от 3.00 (три) кв. 
м. за поставяне на 3 (три) броя вендинг 
автомати, както следва - 1 брой автомат 
за топли напитки на площ от 1.00 кв.м., 1 
брой автомат за безалкохолни напитки на 
площ от 1.00 кв. м. и 1 брой автомат за 
пакетирани изделия на площ от 1.00 кв. 
м.; 

3.00 (три) кв. м. – 
113.07 лева (сто и 
тринадесет лева и 
седем стотинки). За 1 
кв. м. е 37.69 лева 
(тридесет и седем 
лева и шестдесет и 
девет стотинки); 

0879558876 и 
062/600526; 

5. Част от недвижим имот – публична 
държавна собственост, находящ се на 
втори етаж в сграда на ДАМТН, гр. 
Плевен, ул. „Дойран” №27, и 
представляващ: площ от 3.00 (три) кв. м. 
за поставяне на 3 (три) броя вендинг 
автомати, както следва - 1 брой автомат 
за топли напитки на площ от 1.00 кв.м., 1 
брой автомат за безалкохолни напитки на 
площ от 1.00 кв. м. и 1 брой автомат за 
пакетирани изделия на площ от 1.00 кв. 
м.; 

3.00 (три) кв. м. – 
56.79 лева (петдесет и 
шест лева и 
седемдесет и девет 
стотинки). За 1 кв. м. 
е 18.93 лева 
(осемнадесет лева и 
деветдесет и три 
стотинки); 

0885398532 и 
064/821604 

6. Част от недвижим имот – публична 
държавна собственост, находящ се на 
трети етаж в сграда на ДАМТН, гр. 
Пловдив, бул. „Санкт Петербург“ №67, и 
представляващ: площ от 3.00 (три) кв. м. 
за поставяне на 3 (три) броя вендинг 
автомати, както следва - 1 брой автомат 
за топли напитки на площ от 1.00 кв.м., 1 
брой автомат за безалкохолни напитки на 
площ от 1.00 кв.м. и 1 брой автомат за 
пакетирани изделия на площ от 1.00 
кв.м.; 

3.00 (три) кв. м. – 
123.27 лева (сто 
двадесет и три лева и 
двадесет и седем 
стотинки). За 1 кв. м. 
е 41.09 лева 
(четиридесет и един 
лев и девет 
стотинки); 

0877062664 и 
032/633136; 

7. Част от недвижим имот – публична 
държавна собственост, находящ се на 
втори етаж в сграда на ДАМТН, гр. Русе, 
ул. „Капитан Райчо Николов“ №1, и 
представляващ: площ от 3.00 (три) кв. м. 
за поставяне на 3 (три) броя вендинг 
автомати, както следва - 1 брой автомат 
за топли напитки на площ от 1.00 кв.м., 1 
брой автомат за безалкохолни напитки на 
площ от 1.00 кв.м. и 1 брой автомат за 
пакетирани изделия на площ от 1.00 
кв.м.; 

3.00 (три) кв. м. – 
81.93 лева (осемдесет 
и един лева и 
деветдесет и три 
стотинки). За 1 кв. м. 
е 27.31 лева (двадесет 
и седем лева и 
тридесет и една 
стотинки); 

0885398528 и 
082/820291; 

8. Част от недвижим имот – публична 
държавна собственост, находящ се на 
четвърти етаж в сграда на ДАМТН, гр. 
София, бул. „Г. М. Димитров” №52А, и 
представляващ: площ от 3.00 (три) кв. м. 
за поставяне на 3 (три) броя вендинг 

3.00 (три) кв. м. – 
146.40 лева (сто 
четиридесет и шест 
лева и четиридесет 
стотинки). За 1 кв. м. 
е 48.80 лева 

0879504411 и 
02/9396708; 
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автомати, както следва - 1 брой автомат 
за топли напитки на площ от 1.00 кв.м., 1 
брой автомат за безалкохолни напитки на 
площ от 1.00 кв.м. и 1 брой автомат за 
пакетирани изделия на площ от 1.00 
кв.м.; 

(четиридесет и осем 
лева и осемдесет 
стотинки); 

9. Част от недвижим имот – публична 
държавна собственост, находящ се на 
партерен етаж в сграда на ДАМТН, гр. 
София, ж.к. „Изгрев“, ул. „Лъчезар 
Станчев“ №13, и представляващ: площ от 
3.00 (три) кв. м. за поставяне на 3 (три) 
броя вендинг автомати, както следва - 1 
брой автомат за топли напитки на площ 
от 1.00 кв.м., 1 брой автомат за 
безалкохолни напитки на площ от 1.00 
кв.м. и 1 брой автомат за пакетирани 
изделия на площ от 1.00 кв.м.; 

3.00 (три) кв. м. – 
138.00 лева (сто 
тридесет и осем 
лева). За 1 кв. м. е 
46.00 лева 
(четиридесет и шест 
лева); 

0879504411 и 
02/9396708; 

10. т от недвижим имот – публична държавна 
ственост, находящ се на партерен етаж в 
ада на ДАМТН, гр. София, ул. „Проф. П. 
тафчиев” №2, и представляващ: площ от 
 (три) кв. м. за поставяне на 3 (три) броя 

динг автомати, както следва - 1 брой 
омат за топли напитки на площ от 1.00 
м., 1 брой автомат за безалкохолни напитки 
 лощ от 1.00 кв.м. и 1 брой автомат за 
етирани изделия на площ от 1.00 кв.м.; 

3.00 (три) кв. м. – 
86.67 лева (осемдесет 
и шест лева и 
шестдесет и седем 
стотинки). За 1 кв. м. 
е 28.89 лева (двадесет 
и осем лева и 
осемдесет и девет 
стотинки); 

0886222260 и 
02/9753812; 

11. Част от недвижим имот – публична 
държавна собственост, находящ се на 
втори етаж в сграда на ДАМТН, гр. 
Хасково, кв. „Каменни”, ул. 
„Панорама“ №2, и представляващ: площ 
от 3.00 (три) кв. м. за поставяне на 3 (три) 
броя вендинг автомати, както следва - 1 
брой автомат за топли напитки на площ 
от 1.00 кв.м., 1 брой автомат за 
безалкохолни напитки на площ от 1.00 
кв.м. и 1 брой автомат за пакетирани 
изделия на площ от 1.00 кв.м.; 

3.00 (три) кв. м. – 
76.68 лева 
(седемдесет и шест 
лева и шестдесет и 
осем стотинки). За 1 
кв. м. е 25.56 лева 
(двадесет и пет лева и 
петдесет и шест 
стотинки); 

0879504326 и 
038/624395; 

12. Част от недвижим имот – публична 
държавна собственост, находящ се на 
първи етаж в сграда на ДАМТН, гр. 
Шумен, ул. „Мадара” №13А, и 
представляващ: площ от 3.00 (три) кв. м. 
за поставяне на 3 (три) броя вендинг 
автомати, както следва - 1 брой автомат 
за топли напитки на площ от 1.00 кв.м., 1 
брой автомат за безалкохолни напитки на 
площ от 1.00 кв.м. и 1 брой автомат за 
пакетирани изделия на площ от 1.00 кв.м. 

3.00 (три) кв. м. – 
69.48 лева (шестдесет 
и девет лева и 
четиридесет и осем 
стотинки). За 1 кв. м. 
е 23.16 лева (двадесет 
и три лева и 
шестнадесет 
стотинки). 

0885398472 и 
054/828033. 

 



6 
 

Предназначение: разполагане на вендинг автомати - автомат за топли напитки, автомат за 
безалкохолни напитки, автомат за пакетирани изделия и/или комбинирани такива в 
административните сгради на ДАМТН. 
Вид на търга: с тайно наддаване. 
Размер на депозита за участие – 10.00 (десет) лева и следва да бъде внесен в срока, определен за 
представяне на заявленията за участие в търга в касата на ДАМНТ в гр. София, бул. „Г. М. 
Димитров” №52А, ет. 4 или по банкова сметка в Българска народна банка – Централно управление, 
BIC: BNBGBGSD, IBAN: BG03BNBG96613300149801.  
Тръжната документация за участие не се заплаща, като достъп до същата е предоставен по 
електронен път чрез публикуването й на официалната интернет страница на ДАМТН 
www.damtn.government.bg в рубрика „Търгове“. 
Краен срок за подаване на документи за участие в търга е до 17.30 часа на 09.01.2017 г. в 
деловодството на ДАМТН в гр. София, бул. „Г. М. Димитров” №52А, партерен етаж.  
Заявление за участие се представя от кандидат или упълномощен от него представител лично или 
по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в запечатан непрозрачен плик, като върху плика 
се посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Ценовото 
предложение да се представя в отделен запечатан плик с надпис „Предлагана цена”, поставен в плика 
със заявлението за участие. Не се приемат и се връщат незабавно на кандидатите заявления за 
участие, които са представени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан или прозрачен 
плик или в плик с нарушена цялост. 
Участниците подават едно заявление за наемане на площите, находящи се в сградите на ДАМТН, 
посочени в таблицата (т. 1 до т. 12) от настоящото обявление, като в заявлението се отбелязва 
обекта/обектите, които касае, както и броя и вида на вендинг автоматите, които ще бъдат поставени - 
3 (три) броя вендинг автомати - 1 брой автомат за топли напитки, 1 брой автомат за безалкохолни 
напитки, 1 брой автомат за пакетирани изделия или поставянето на един или два от автоматите по 
избор, или комбиниран вендинг автомат. За всеки един обект участникът прави отделно ценово 
предложение, като за един обект може да направи само едно ценово предложение. 
Открито заседание на комисията за провеждане на търга ще се проведе на 10.01.2017 г. от 10.00 
часа в административната сграда на ДАМТН в гр. София, бул. „Г. М. Димитров” №52А, ет. 4, стая 
402А - заседателна зала, на което ще се разгледа редовността на подадените документи. 
Оценката на ценовите предложения на участниците ще се извърши съгласно реда и начина, 
посочени в тръжната документация. 
Участникът, определен за спечелил търга, внася гаранция за изпълнение на договора в размер на 
един месечен наем. Гаранцията се освобождава при условията на сключения договор в срок от 10 
работни дни от депозиране на писмена молба от наемателя в деловодството на ДАМТН по 
декларираната от него банкова сметка. 
Участникът, с когото се сключи договор за наем, заплаща оферираната месечна наемна цена 
съгласно сключения договор в 5-дневен срок от получаване на издадената от ДАМТН фактура.  
Наемателят заплаща и количеството консумирана електроенергия и изразходена питейна вода от 
монтирания и поддържания от него вендинг автомат, както и пропорционално на заеманата площ 
припадащата се част от дължимите данък сгради и такса смет на недвижимия имот в срокове и по 
начин съгласно проекта на договора. 
Специфични условия и изисквания към участниците се съдържат в тръжната документация, 
публикувана на официалната интернет страница на ДАМТН www.damtn.government.bg в 
рубрика „Търгове“. 

 
 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ  
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в търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на част от 
недвижим имот - публична държавна собственост, с обект: площи в сградите на 

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, намиращи се на 
територията на Република България, всяка от които по 3 кв.м за разполагане на 

вендинг автомати – автомати за кафе, автомати за пакетирани храни и автомати за 
безалкохолни напитки 

 
 

РАЗДЕЛ I 
 
1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА 
Площи в сградите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор 

(ДАМТН), както следва: 
1.1. Част от недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се на 
втори етаж в сграда на ДАМТН, гр. Благоевград, ул. „Свобода” №1, Промишлена 
зона, и представляващ: площ от 3.00 (три) кв. м. за поставяне на 3 (три) броя 
вендинг автомати, както следва - 1 брой автомат за топли напитки на площ от 1.00 
кв.м., 1 брой автомат за безалкохолни напитки на площ от 1.00 кв.м. и 1 брой 
автомат за пакетирани изделия на площ от 1.00 кв.м. Разходите по осигуряване на 
извод за електрозахранване до мястото на поставяне на вендинг автоматите са за 
сметка на наемателя. Няма достъп до водопроводна система; 
 
1.2. Част от недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се на 
четвърти етаж в сграда на ДАМТН, гр. Бургас, ул. „Проф. Якимов” №25, Северна 
промишлена зона, и представляващ: площ от 3.00 (три) кв. м. за поставяне на 3 
(три) броя вендинг автомати, както следва - 1 брой автомат за топли напитки на 
площ от 1.00 кв.м., 1 брой автомат за безалкохолни напитки на площ от 1.00 кв.м. 
и 1 брой автомат за пакетирани изделия на площ от 1.00 кв.м. Разходите по 
осигуряване на извод за електрозахранване до мястото на поставяне на вендинг 
автоматите са за сметка на наемателя. Няма достъп до водопроводна система; 

 
1.3. Част от недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се на 
трети етаж в сграда на ДАМТН, гр. Варна, район „Владислав Варненчик”, ПЗ 
Планова, ул. „Мургаш №5, и представляващ: площ от 3.00 (три) кв. м. за поставяне 
на 3 (три) броя вендинг автомати, както следва - 1 брой автомат за топли напитки 
на площ от 1.00 кв.м., 1 брой автомат за безалкохолни напитки на площ от 1.00 
кв.м. и 1 брой автомат за пакетирани изделия на площ от 1.00 кв.м. Разходите по 
осигуряване на извод за електрозахранване до мястото на поставяне на вендинг 
автоматите са за сметка на наемателя. Няма достъп до водопроводна система; 

 
1.4. Част от недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се на 
трети етаж в сграда на ДАМТН, гр.Велико Търново, ул. „Чумерна“ №1А, и 
представляващ: площ от 3.00 (три) кв. м. за поставяне на 3 (три) броя вендинг 
автомати, както следва - 1 брой автомат за топли напитки на площ от 1.00 кв.м., 1 
брой автомат за безалкохолни напитки на площ от 1.00 кв. м. и 1 брой автомат за 
пакетирани изделия на площ от 1.00 кв. м. Разходите по осигуряване на извод за 
електрозахранване до мястото на поставяне на вендинг автоматите са за сметка на 
наемателя. Няма достъп до водопроводна система; 

 
1.5. Част от недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се на 
втори етаж в сграда на ДАМТН, гр. Плевен, ул. „Дойран” №27, и представляващ: 
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площ от 3.00 (три) кв. м. за поставяне на 3 (три) броя вендинг автомати, както 
следва - 1 брой автомат за топли напитки на площ от 1.00 кв.м., 1 брой автомат за 
безалкохолни напитки на площ от 1.00 кв. м. и 1 брой автомат за пакетирани 
изделия на площ от 1.00 кв. м. Има извод за електрозахранване за един вендинг 
автомат. Разходите по осигуряване на извод за електрозахранване до мястото на 
поставяне на другите вендинг автомати са за сметка на наемателя. Няма достъп до 
водопроводна система; 

 
1.6. Част от недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се на 
трети етаж в сграда на ДАМТН, гр. Пловдив, бул. „Санкт Петербург“ №67, и 
представляващ: площ от 3.00 (три) кв. м. за поставяне на 3 (три) броя вендинг 
автомати, както следва - 1 брой автомат за топли напитки на площ от 1.00 кв.м., 1 
брой автомат за безалкохолни напитки на площ от 1.00 кв.м. и 1 брой автомат за 
пакетирани изделия на площ от 1.00 кв.м. Има извод за електрозахранване. Няма 
осигурен достъп до водопроводна система; 
 
1.7. Част от недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се на 
втори етаж в сграда на ДАМТН, гр. Русе, ул. „Капитан Райчо Николов“ №1, и 
представляващ: площ от 3.00 (три) кв. м. за поставяне на 3 (три) броя вендинг 
автомати, както следва - 1 брой автомат за топли напитки на площ от 1.00 кв.м., 1 
брой автомат за безалкохолни напитки на площ от 1.00 кв.м. и 1 брой автомат за 
пакетирани изделия на площ от 1.00 кв.м. Разходите по осигуряване на извод за 
електрозахранване до мястото на поставяне на вендинг автоматите са за сметка на 
наемателя. Няма достъп до водопроводна система; 

 
1.8. Част от недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се на 
четвърти етаж в сграда на ДАМТН, гр. София, бул. „Г. М. Димитров” №52А, и 
представляващ: площ от 3.00 (три) кв. м. за поставяне на 3 (три) броя вендинг 
автомати, както следва - 1 брой автомат за топли напитки на площ от 1.00 кв.м., 1 
брой автомат за безалкохолни напитки на площ от 1.00 кв.м. и 1 брой автомат за 
пакетирани изделия на площ от 1.00 кв.м. Има извод за електрозахранване и 
достъп до водопроводна система за един вендинг автомат. Разходите по 
осигуряване на извод за електрозахранване до мястото на поставяне на другите 
вендинг автомати са за сметка на наемателя; 

 
1.9. Част от недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се на 
партерен етаж в сграда на ДАМТН, гр. София, ж.к. „Изгрев“, ул. „Лъчезар 
Станчев“ №13, и представляващ: площ от 3.00 (три) кв. м. за поставяне на 3 (три) 
броя вендинг автомати, както следва - 1 брой автомат за топли напитки на площ от 
1.00 кв.м., 1 брой автомат за безалкохолни напитки на площ от 1.00 кв.м. и 1 брой 
автомат за пакетирани изделия на площ от 1.00 кв.м. Има извод за 
електрозахранване и достъп до водопроводна система; 

 
1.10. Част от недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се на 
партерен етаж в сграда на ДАМТН, гр. София, ул. „Проф. П. Мутафчиев” №2, и 
представляващ: площ от 3.00 (три) кв. м. за поставяне на 3 (три) броя вендинг 
автомати, както следва - 1 брой автомат за топли напитки на площ от 1.00 кв.м., 1 
брой автомат за безалкохолни напитки на площ от 1.00 кв.м. и 1 брой автомат за 
пакетирани изделия на площ от 1.00 кв.м. Има извод за електрозахранване и 
достъп до водопроводна система за един вендинг автомат. Разходите по 
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осигуряване на извод за електрозахранване до мястото на поставяне на другите 
вендинг автомати са за сметка на наемателя; 

 
1.11. Част от недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се на 
втори етаж в сграда на ДАМТН, гр. Хасково, кв. „Каменни”, ул. „Панорама“ №2, и 
представляващ: площ от 3.00 (три) кв. м. за поставяне на 3 (три) броя вендинг 
автомати, както следва - 1 брой автомат за топли напитки на площ от 1.00 кв.м., 1 
брой автомат за безалкохолни напитки на площ от 1.00 кв.м. и 1 брой автомат за 
пакетирани изделия на площ от 1.00 кв.м. Разходите по осигуряване на извод за 
електрозахранване до мястото на поставяне на вендинг автоматите са за сметка на 
наемателя. Няма достъп до водопроводна система; 

 
1.12. Част от недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се на 
първи етаж в сграда на ДАМТН, гр. Шумен, ул. „Мадара” №13А, и 
представляващ: площ от 3.00 (три) кв. м. за поставяне на 3 (три) броя вендинг 
автомати, както следва - 1 брой автомат за топли напитки на площ от 1.00 кв.м., 1 
брой автомат за безалкохолни напитки на площ от 1.00 кв.м. и 1 брой автомат за 
пакетирани изделия на площ от 1.00 кв.м. Има извод за електрозахранване и 
достъп до водопроводна система.  

Частите от имоти, отдавани под наем, са разположени на общодостъпни места - в 
коридорите и/или фоайетата.  

Достъпът до обектите на търга е разрешен за служители и посетители на ДАМТН.  
Работното време на служителите на ДАМТН е от 8.00 часа до 18.30 часа всеки 

делничен ден. Събота и неделя са почивни дни. 
Числеността на служителите в обектите, отдавани под наем е както следва:  

• в обект по т. 1.1. от Раздел I от настоящите условия – 20 служители; 
• в обект по т. 1.2. от Раздел I от настоящите условия – 27 служители; 
• в обект по т. 1.3. от Раздел I от настоящите условия – 29 служители; 
• в обект по т. 1.4. от Раздел I от настоящите условия - 6 служители; 
• в обект по т. 1.5. от Раздел I от настоящите условия – 11 служители; 
• в обект по т. 1.6. от Раздел I от настоящите условия – 41 служители; 
• в обект по т. 1.7. от Раздел I от настоящите условия – 19 служители; 
• в обект по т. 1.8. от Раздел I от настоящите условия – 80 служители; 
• в обект по т. 1.9. от Раздел I от настоящите условия – 80 служители; 
• в обект по т. 1.10. от Раздел I от настоящите условия – 49 служители; 
• в обект по т. 1.11. от Раздел I от настоящите условия – 7 служители; 
• в обект по т. 1.12. от Раздел I от настоящите условия – 6 служители. 

Кандидатите подават едно заявление за наемане на площите, находящи се в сградите 
на ДАМТН, посочени в т. 1 от Раздел I от настоящите условия, като в заявлението се 
отбелязва обекта/обектите, които касае, както и броя и вида на вендинг автоматите, които ще 
бъдат поставени - 3 (три) броя вендинг автомати - 1 брой автомат за топли напитки, 1 брой 
автомат за безалкохолни напитки, 1 брой автомат за пакетирани изделия или поставянето на 
един или два от автоматите по избор, или комбиниран вендинг автомат. За един обект 
кандидатът може да направи само едно предложение. 
 

2. ЦЕЛ НА ТЪРГА 
Достигане на максимална наемна цена и осигуряване на разнообразни и качествени 

топли напитки, безалкохолни напитки и пакетирани храни съобразно нуждите на 
служителите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. 
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РАЗДЕЛ ІІ 
 

1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ОБЕКТА, КОЙТО СЕ ОТДАВА ПОД НАЕМ 
Всеки един от обектите по т. 1 от Раздел I от настоящите условия е предназначен за 

монтиране на до 3 броя вендинг автомати - 1 брой автомат за топли напитки, 1 брой автомат 
за безалкохолни напитки, 1 брой автомат за пакетирани изделия. Допуска се и монтиране на 
комбиниран вендинг автомат. 

Максимален размер на надценка, който може да начислява кандидатът, определен за 
наемател, върху предлаганите напитки и/или пакетирани храни да не надвишава 10% тяхната 
себестойност или доставна цена - удостоверява се с декларация, като цените следва да са в 
рамките на средните за съответния пазарен асортимент.  

Кандидатът, спечелил търга следва да се снабди от свое име и за своя сметка с всички 
необходими разрешителни за ползване на обекта, съгласно българското законодателство. 

Използването на обекта е съобразно неговото предназначение и това няма да 
възпрепятства осъществяване на дейността на ДАМТН. 
 

2. ОГЛЕД НА ОБЕКТА  
Извършва се всеки работен ден от 09.00 часа до 17.30 часа до 09.01.2017 г. вкл., 

след предварително съгласуване на времето за извършване на огледа на следните телефони: 
2.1. За обект по т. 1.1. от Раздел I от настоящите условия – 0885398546 и 073/884089, 

лице за контакт - Зарян Бараков; 
2.2. За обект по т. 1.2. от Раздел I от настоящите условия – 0885398557 и 056/860145, 

лице за контакт - Данаил Илиев; 
2.3. За обект по т. 1.3. от Раздел I от настоящите условия – 0885398531 и 052/750328, 

лице за контакт - Валентин Стойчев; 
2.4. За обект по т. 1.4. от Раздел I от настоящите условия – 0879558876 и 062/600526, 

лице за контакт - Евгени Атанасов; 
2.5. За обект по т. 1.5. от Раздел I от настоящите условия - 0879504384 и 064/837111, 

лице за контакт – Юлиана Цветанова;  
2.6. За обект по т. 1.6. от Раздел I от настоящите условия – 0877062664 и 032/633136, 

лице за контакт - Тодор Кесяков; 
2.7. За обект по т. 1.7. от Раздел I от настоящите условия – 0885398528 и 082/820291, 

лице за контакт - Огнян Раев; 
2.8. За обект по т. 1.8. от Раздел I от настоящите условия – 0879504411 и 02/9396708, 

лице за контакт - Динко Мандов;   
2.9. За обект по т. 1.9. от Раздел I от настоящите условия - 0879504411 и 02/9396708, 

лице за контакт - Динко Мандов; 
2.10. За обект по т. 1.10. от Раздел I от настоящите условия – 0886222260 и 

02/9753812, лице за контакт - Иво Атанасов; 
2.11. За обект по т. 1.11. от Раздел I от настоящите условия – 0879504326 и 

038/624395, лице за контакт - Милена Тенева; 
2.12. За обект по т. 1.12. от Раздел I от настоящите условия – 0885398472 и 

054/828033, лице за контакт - Стоян Стоянов. 
 

РАЗДЕЛ IІІ 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ В ТЪРГА 

 
А. Общи изисквания към кандидатите: 
Право на участие в търга имат всички физически и юридически лица, регистрирани по 

Търговския закон. 
1. Не могат да участват в търг с тайно наддаване кандидати или участници, които: 
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1.1. Са обявени в несъстоятелност;  
1.2. Се намират в производство по ликвидация или се намират в подобна процедура 

съгласно националните закони и подзаконови актове;  
1.3. Са в открито производство по несъстоятелност, или са сключили извънсъдебно 

споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай, че 
кандидатът или участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура, съгласно 
националните закони и подзаконови актове, включително, когато неговата дейност е под 
разпореждане на съда, или когато кандидатът или участникът е преустановил дейността си;  

1.4. Има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс (ДОПК) към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на 
компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или 
има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно 
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 

1.5. Са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и 
установяване на конфликт на интереси. 

2. Не могат да участват в процедурата кандидати или участници, при които 
управителните и/или представителните органи, включително прокурист, ако има такъв: 

2.1. Са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако не са реабилитирани, за престъпление 
против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, 
за престъпления по служба или за подкуп, за участие в организирана престъпна група, както 
и за престъпление против собствеността или против стопанството; 

2.2. Са лишени от правото да упражняват търговска дейност; 
2.3. Като член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава 

длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице по смисъла 
на §1, т. 1 от Допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси с ДАМТН или със служители на ръководна длъжност в неговата 
организация; 

3. За удостоверяване на посочените в Раздел IIІ, т. А.1. и т. А.2. от настоящите условия 
обстоятелства, участниците представят декларации по приложен документ образец в 
тръжната документация (образец №2 и образец №3). 
 

Б. Специфични изисквания и условия: 
1. Участникът, с който се сключи договор е длъжен да не променя предназначението на 

обекта и да извършва само дейността посочена в предмета на договора, като по никакъв 
начин не следва да възпрепятства дейността на ДАМТН и нейните служители. 

2. Вендинг автоматите (автоматите за топли напитки, автоматите за безалкохолни 
напитки и автоматите за пакетирани изделия, или комбинираните такива) следва да 
отговарят на следните изисквания: 

2.1. Да са технически изправни, годни за експлоатация и от съвременен енергиен клас с 
оглед спестяване разхода на електроенергия (минимум клас А); 

2.2. Да е посочен вида, марката и модела, от които да е видна поставена СЕ маркировка, 
доказваща съответствието им с хармонизираните европейски стандарти и изискванията за 
безопасност при експлоатация; 

2.3. Да са технически безопасни – ел. захранване 220 V – 50 Hz; 
2.4. Да са снабдени с монетник, който връща ресто. Да работят с монети от 5 ст., 10 ст., 

20 ст., 50 ст., 1 лев, 2 лева; 
2.5. Да разполагат с фискални устройства за директна връзка с Националната агенция за 

приходите (НАП); 
2.6. Да бъдат снабдени със стикер с указания за ползване на български език; 
2.7. Да са снабдени със стикер с телефонен номер и ел. поща за оповестяване на повреди; 
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2.8. Да предоставят услугата в рамките на работното време на ДАМТН – от 8.00 до 18.30 
часа; 

2.9. Да предлагат разнообразие от продукти, както следва: 
а) автоматите за топли напитки - минимум 8 броя топли напитки, сред които мляко, 

разтворимо кафе, безкофеиново кафе, кафе еспресо, горещ шоколад, чай и захар; 
б) автоматите за безалкохолни напитки – минимум 3 броя напитки, сред които 

минерална вода; 
в) автоматите за пакетирани изделия – минимум 3 вида солени пакетирани храни, сред 

които солети, крекери/ядки, чипс и 3 вида сладки пакетирани храни, сред които вафли, 
кроасани и бисквити; 

3. Влаганите в автоматите вещества и продукти отговарят на изискванията за Закона за 
храните и имат хранителна стойност не по ниска от тази, произтичаща от утвърдения им 
състав и са безопасни за човешкото здраве. 

4. Влаганите вещества и продукти са снабдени с необходимите документи, 
удостоверяващи осъществен върху тях контрол от съответната регионална здравна 
инспекция и от органите на Българска агенция по безопасност на храните. 

5. При възникване на авария в някой от автоматите, същата ще бъде отстранена за срок 
от два часа от уведомяването (по телефон/ел. поща). 

6. При възникнала необходимост от подмяна на някой от автоматите, се монтира друг 
автомат от същия вид, отговарящ на изискванията, посочени в настоящите условия. 

7. Кандидатът, спечелил търга представя списък на персонала, обслужващ съответните 
автомати и валидни здравни книжки на същите. 

8. За удостоверяване на посочените в Раздел IIІ, т. Б.1., т. Б.2.1., т. Б.2.5., т. Б.2.8. и т. Б.3. 
- т. Б.5., вкл., обстоятелства, участниците представят декларация по приложен документ 
образец в тръжната документация (образец №4). 

9. За удостоверяване на посочените в Раздел IIІ, т. Б.2.2., т. Б.2.3., т. Б.2.4., т. Б.2.6. и т. 
Б.2.7 обстоятелства, участниците представят документ от 
производител/брошура/каталози/снимки. 
 

РАЗДЕЛ ІV 
ДЕПОЗИТИ И ГАРАНЦИИ 

 1. Депозит за участие в търга е 10.00 (десет) лева и следва да бъде внесен в срока, 
определен за представяне на заявленията за участие в търга. Депозитът за участие се внася в 
касата на ДАМНТ в гр. София, бул. „Г. М. Димитров” №52А или по банкова сметка в 
Българска народна банка – Централно управление, BIC: BNBGBGSD, IBAN: 
BG03BNBG96613300149801. 

Внесеният депозит не се олихвява. Всички разноски по депозита са за сметка на 
участника в търга. 

2. Депозитът за участие в търга се задържа от ДАМТН, когато: 
2.1. участник оттегли заявлението си след изтичане на срока за подаването му; 
2.2. по вина на участника, определен за спечелил търга, не се сключи договор за 

наем. 
3. Депозитът се освобождава, както следва: 
3.1. Депозитът на участника, определен за спечелил търга, се освобождава в срок до 7 

работни дни от датата на сключване на договора за наем; 
3.2. Депозитите на останалите участници се освобождават в срок до 7 работни дни 

от датата на сключване на договора за наем с участника, спечелил търга; 
3.3. При прекратяване на процедурата за провеждане на търга с тайно наддаване, 

депозитите на всички участници се освобождават в срок от 10 работни дни от прекратяване 
на процедурата. 
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ДАМТН освобождава депозитите без да дължи лихви за периода, през който 
средствата законно са престояли при нея. 

Депозитите се превеждат по банковите сметки, посочени от участниците в 
заявлението (Образец №1). 
 4. Участникът, с когото бъде сключен договор за наем, се задължава да внесе сума за 
гаранция за изпълнение на договора в размер на един месечен наем по банкова сметка в 
Българска народна банка – Централно управление, BIC: BNBGBGSD, IBAN: 
BG03BNBG96613300149801. Гаранцията се внася преди сключване на договора. Същата се 
връща, освен ако няма основания за задържането й, след изтичане на договора без да се 
дължат лихви, в срок от 10 (десет) работни дни от депозиране на писмена молба от наемателя 
в деловодството на ДАМТН по декларираната от него банкова сметка. 
 

РАЗДЕЛ V 
ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ И ДРУГИ 

ДОКУМЕНТИ 
 

При изготвяне на заявлението за участие всеки участник трябва да се придържа точно 
към условията, обявени в тръжната документация на ДАМТН.  

Тръжната документация не се заплаща, като достъп до същата е предоставен по 
електронен път чрез публикуването й на официалната интернет страница на ДАМТН 
www.damtn.government.bg в рубрика „Търгове“. 

 
А. Съдържание на заявлението за участие: 

 1. Заявление за участие по приложен Образец №1 от тръжната документация – в 
оригинал, към което се прилагат следните документи: 
 1.1. Платежно нареждане/вносна бележка за внесен депозит за участие в търга (копие 
заверено с вярно с оригинала); 
 1.2. Декларация от кандидата относно липсата на обстоятелства, посочени в Раздел 
ІII, т. А.1 от настоящите условия за участие в търга, по приложен Образец №2 от тръжната 
документация – в оригинал; 
 1.3. Декларация от кандидата относно липсата на обстоятелства, посочени в Раздел 
ІII, т. А.2, от настоящите условия за участие в търга, по приложен Образец №3 от тръжната 
документация  - в оригинал; 
 1.4. Декларация от кандидата относно изпълнението на специфичните изисквания, 
посочени в Раздел ІII, т. Б.1., т. Б.2.1., т. Б.2.5., т. Б.2.8. и т. Б.3.- т. Б.5., вкл., от настоящите 
условия за участие в търга по приложен Образец №4 - в оригинал; 
 1.5. Декларация от кандидата за приемане на условията на проекта на договора по 
приложен Образец №5 - в оригинал;. 
 1.6. Списък, съдържащ предлаганите напитки и/или пакетирани храни с единичните 
цени, които не следва да превишават с повече от 10% тяхната себестойност или доставна 
цена; 
 1.7. Документи, доказващи, че са изпълнени изискванията по Раздел III, т. Б.2.2., т. 
Б.2.3., т. Б.2.4., т. Б.2.6. и т. Б.2.7 от настоящите условия; 

1.8. Документ, удостоверяващ правното основание за ползване на вендинг автоматите. 
 2. Ценовото предложение – поставя се в отделен запечатан непрозрачен плик с 
надпис „Предлагана цена”, поставен в плика със заявлението за участие (оригинал по 
приложен Образец №6 от тръжната документацията). 
 3. В случай че документите подадени със заявлението не са подписани от управителя 
(управителния орган) лично, е необходимо да се представи нотариално заверено 
пълномощно на лицето подписало документите. 



14 
 

 Забележка: Лицата, които са упълномощени от кандидатите, подали заявление за 
участие, да присъстват при отваряне и разглеждане на ценовите предложения от комисията, 
се легитимират пред тръжната комисия с представяне на документ за самоличност и 
документ, удостоверяващ представителната власт (нотариално заверено пълномощно на 
лицето упълномощено да представлява участника в търга). 
 Когато участник в търга представя заверено от него копие от документите, трябва да е 
положил своя подпис и печат върху тях и при поискване е длъжен да представи оригиналите 
на комисията за сравнение. 
 Документите трябва да са с дата на издаване, предшестваща подаването им със 
заявлението за участие не повече от три месеца или да са в срока на тяхната валидност, 
когато такава изрично е записана в тях. Представените документи не се връщат. 

Всички документи следва да бъдат представени на български език, като документите, 
които се представят от участника в копия, следва да бъдат заверени на всяка страница с текст 
„Вярно с оригинала”, с подпис и печат на участника. 
 

Б. Подаване на заявлението за участие 
 1. Всеки участник може да представи само едно заявление за наемане на площите, 
находящи се в сградите на ДАМТН, посочени в т. 1 от Раздел I от настоящите условия, за 
участие в търга, изготвено в съответствие с условията на тръжната документацията. В 
заявлението се отбелязва обектът/обектите, които касае, както и броя и вида на вендинг 
автоматите, които ще бъдат поставени - 3 (три) броя вендинг автомати - 1 брой автомат за 
топли напитки, 1 брой автомат за безалкохолни напитки, 1 брой автомат за пакетирани 
изделия или поставянето на един или два от автоматите по избор, или комбиниран вендинг 
автомат. За един обект кандидатът може да направи само едно предложение. Всички разходи 
за подготовка и участие в търга са за сметка на участниците. Представените заявления за 
участие в търга не се връщат. 
 2. Представянето на заявления за участие в търга задължава участниците да приемат 
напълно всички изисквания и условия, посочени в тръжната документация. Поставянето на 
различни от тези условия и изисквания от страна на участника не ангажират по никакъв 
начин ДАМТН. 

3. За разглеждане и класиране ще бъдат приети само заявления, които отговарят на 
нормативните изисквания, както и на условията и изискванията, предвидени в настоящата 
документация. 

4. Кандидатът или упълномощен от него представител подава заявлението за участие, 
заедно с посочените в т. А от Раздел V от настоящите условия документи, в запечатан 
непрозрачен плик лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху 
плика посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен 
адрес.  
 5. Ценовото предложение се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с 
надпис „Предлагана цена”, поставен в плика със заявлението за участие. Ценовото 
предложение следва да бъде подписано и подпечатано от законния или упълномощен 
представител на участника. Предложената от кандидата цена не може да бъде по-ниска от 
посочената в тръжната документация начална месечна наемна цена за обекта/обектите, за 
които кандидатства съгласно т. 1 от Раздел VI от настоящите условия. 
 Ценовото предложение е за един кв. м. площ, като предложената месечна наемна цена 
за един кв. м. се умножава по на броя на квадратните метри (един, два или три), които ще 
заемат вендинг автоматите, посочени в Заявлението за участие (Образец №1). 
 6. Заявленията за участие се подават лично в деловодството или по пощата с 
препоръчано писмо с обратна разписка на адреса на ДАМТН в гр. София, бул. „Г. М. 
Димитров” №52А най-късно до 17.30 часа на 09.01.2017 г.  
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 7. При приемане на заявлението за участие върху плика се отбелязва поредният 
номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящия 
регистър на ДАМТН, за което на приносителя се издава документ.  
 8. Не се приемат за участие в търга и се връщат незабавно на кандидатите заявления 
за участие в тайния търг, които са: 
 8.1. Представени след изтичане на крайния срок за получаване на заявленията; 
 8.2. Представени в незапечатан, в прозрачен или в плик с нарушена цялост. 
 9. Визираните в Раздел V, т. Б.8. от настоящите условия обстоятелства се отбелязват 
във входящия регистър на ДАМТН, след което документите се връщат на участника. 
 
 

РАЗДЕЛ VІ 
НАЕМНА ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 
1. Размерът на първоначалната наемна цена за 1 (един) месец, определена по реда на 

чл. 41 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост за отдаваните под 
наем части от имоти по т. 1 от Раздел I от настоящите условия е без включен ДДС и е както 
следва: 

1.1. за имота по т. 1.1. от Раздел I, находящ се в сграда на ДАМТН, гр. Благоевград, 
ул. „Свобода” №1, Промишлена зона, с площ от 3.00 (три) кв. м. – 48.84 лева (четиридесет и 
осем лева и осемдесет и четири стотинки). За 1 кв. м. е 16.28 лева (шестнадесет лева и 
двадесет и осем стотинки); 

1.2. за имота по т. 1.2. от Раздел I, находящ се в сграда на ДАМТН, гр. Бургас, ул. 
„Проф. Якимов” №25, Северна промишлена зона, с площ от 3.00 (три) кв. м. – 124.56 лева 
(сто двадесет и четири лева и петдесет и шест стотинки). За 1 кв. м. е 41.52 лева (четиридесет 
и един лева и петдесет и две стотинки); 

1.3. за имота по т. 1.3. от Раздел I, находящ се в сграда на ДАМТН, гр. Варна, район 
„Владислав Варненчик”, ПЗ Планова, ул. „Мургаш №5, с площ от 3.00 (три) кв. м. – 86.16 
лева (осемдесет и шест лева и шестнадесет стотинки). За 1 кв. м. е 28.72 лева (двадесет и 
осем лева и седемдесет и две стотинки); 

1.4. за имота по т. 1.4. от Раздел I, находящ се в сграда на ДАМТН, гр.Велико 
Търново, ул. „Чумерна“ №1А, с площ от 3.00 (три) кв. м. – 113.07 лева (сто и тринадесет лева 
и седем стотинки). За 1 кв. м. е 37.69 лева (тридесет и седем лева и шестдесет и девет 
стотинки); 

1.5. за имота по т. 1.5. от Раздел I, находящ се в сграда на ДАМТН в гр. Плевен, ул. 
„Дойран” №27, с площ от 3.00 (три) кв. м. – 56.79 лева (петдесет и шест лева и седемдесет и 
девет стотинки). За 1 кв. м. е 18.93 лева (осемнадесет лева и деветдесет и три стотинки); 

1.6. за имота по т. 1.6. от Раздел I, находящ се в сграда на ДАМТН в гр. Пловдив, бул. 
„Санкт Петербург“ №67, с площ от 3.00 (три) кв. м. – 123.27 лева (сто двадесет и три лева и 
двадесет и седем стотинки). За 1 кв. м. е 41.09 лева (четиридесет и един лев и девет 
стотинки); 

1.7. за имота по т. 1.7. от Раздел I, находящ се в сграда на ДАМТН в гр. Русе, ул. 
„Капитан Райчо Николов“ №1, с площ от 3.00 (три) кв. м. – 81.93 лева (осемдесет и един лева 
и деветдесет и три стотинки). За 1 кв. м. е 27.31 лева (двадесет и седем лева и тридесет и една 
стотинки); 

1.8. за имота по т. 1.8. от Раздел I, находящ се в сграда на ДАМТН в гр. София, бул. 
„Г. М. Димитров” №52А, с площ от 3.00 (три) кв. м. – 146.40 лева (сто четиридесет и шест 
лева и четиридесет стотинки). За 1 кв. м. е 48.80 лева (четиридесет и осем лева и осемдесет 
стотинки); 
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1.9. за имота по т. 1.9. от Раздел I, находящ се в сграда на ДАМТН в гр. София, ж.к. 
„Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев“ №13, с площ от 3.00 (три) кв. м. – 138.00 лева (сто тридесет 
и осем лева). За 1 кв. м. е 46.00 лева (четиридесет и шест лева); 

1.10. за имота по т. 1.10. от Раздел I, находящ се в сграда на ДАМТН в гр. София, ул. 
„Проф. П. Мутафчиев” №2, с площ от 3.00 (три) кв. м. – 86.67 лева (осемдесет и шест лева и 
шестдесет и седем стотинки). За 1 кв. м. е 28.89 лева (двадесет и осем лева и осемдесет и 
девет стотинки); 

1.11. за имота по т. 1.11. от Раздел I, находящ се в сграда на ДАМТН в гр. Хасково, кв. 
„Каменни”, ул. „Панорама“ №2, с площ от 3.00 (три) кв. м. – 76.68 лева (седемдесет и шест 
лева и шестдесет и осем стотинки). За 1 кв. м. е 25.56 лева (двадесет и пет лева и петдесет и 
шест стотинки); 

1.12. за имота по т. 1.12. от Раздел I, находящ се в сграда на ДАМТН в гр. Шумен, ул. 
„Мадара” №13А, с площ от 3.00 (три) кв. м. – 69.48 лева (шестдесет и девет лева и 
четиридесет и осем стотинки). За 1 кв. м. е 23.16 лева (двадесет и три лева и шестнадесет 
стотинки). 
 2. Участникът е единствено отговорен за евентуални допуснати грешки или 
пропуски в изчисленията на ценовото му предложение. 
 3. Плащанията на наемната цена се извършват в български лева в сроковете и 
условията, посочени в договора за наем. 
 4. Разходите за данък върху недвижимия имот и такса битови отпадъци за наетите 
части от недвижимия имот ще се заплащат от наемателя отделно от уговорения наем. 
Размерът на дължимата сума за тези разходи ще бъде определен пропорционално на наетите 
части, за което наемодателя издава фактура на наемателя. 

 5. Разходите за режийни разноски (консумирана електроенергия и вода) не са 
включени в месечната наемна цена и ще се заплащат от наемателя отделно от уговорения 
наем.  

6. Спечелилият търга участник монтира за своя сметка за срока на договора, 
контролен електромер за отчитане консумацията на електроенергия от вендинг автоматите 
(автоматите за топли напитки, автоматите за безалкохолни напитки и автоматите за 
пакетирани изделия, или комбинираните такива) и заплаща отчетената от тях електроенергия 
в срокове и по начин съгласно проекта на договора. 

7. За месечното отчитане на консумираната електроенергия в последния работен ден 
на всеки календарен месец се съставя двустранен констативен протокол между наемодателя 
и наемателя, съгласно сключения договор за отдаваните под наем части от имотите по т. 1 от 
Раздел I от настоящите условия.  

8. Цената на 1KW консумирана електроенергия от инсталираните вендинг автомати, 
се изчислява като общата стойност на фактурата за консумирана от съответната 
административна сграда на ДАМТН електроенергия (вкл. с акциз, такси и добавка) се 
раздели на броя KW, консумирана електроенергия отразена в двустранно подписания 
констативен протокол съгласно т. 7 от Раздел VI, от настоящите условия.  

9. Сумата за консумирана питейна вода от инсталираните вендинг автомати е в размер 
на 5 (пет) лева месечно за всеки автомат (прилага се за автоматите, който са разположени на 
места с осигурен достъп до водопроводна система). 

10. Дължимата месечна сума за консумирана електроенергия и питейна вода от 
вендинг автоматите се отразява във фактура, издадена от ДАМТН.  

11. Разходите за режийни разноски, за данък върху недвижимия имот и такса битови 
отпадъци за наетите части от недвижимите имоти ще се заплащат от наемателя в български 
лева в сроковете и условията, посочени в договора за наем. 

 
 

РАЗДЕЛ VІІ 
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ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА 
 
1. Разглеждането и класирането на заявленията се извършва от комисия, назначена със 

Заповед №А-920/07.12.2016 г. на председателя на ДАМТН. 
2. Заявленията за участие в търга се отварят на първия работен ден след изтичането 

на срока за подаване на документите за участие, т.е. на 10.01.2017 г., в сградата на ДАМТН в 
гр. София, бул. „Г. М. Димитров” №52А, ет. 4, стая 402А - заседателна зала от 10.00 часа. 

3. Търгът се провежда само в случай, че присъстват всички членове на комисията. 
4. Търгът с тайно наддаване може да се проведе, в случай че поне един кандидат е подал 

заявление за участие, отговарящо на нормативните и тръжните условия за провеждане на търга. 
5. В деня на провеждането на търга комисията разпечатва подадените заявления по реда 

на постъпването им и се запознава с редовността на приложените документи, като може да 
насрочи нова дата за отваряне на ценовите предложения на допуснатите до понататъшно участие 
в тръжната процедура участници. 

6. Участниците в търга или техни упълномощени представители могат да присъстват при 
отваряне и разглеждане на ценовите предложения от комисията. 

7. За всяко от своите заседания комисията съставя съответен протокол, като отбелязва 
входящите номера на заявленията за участие в търга, имената или наименованията на 
участниците, платежните документи за внесения депозит, разглеждането и класирането на 
ценовите предложения, както и другите обстоятелства по редовността на подадените документи и 
предложените цени.  

8. Критерий за оценка на редовно подадените предложения е най-високата 
предложена месечна наемна цена. Предложената месечната наемна цена за един кв. м. се 
умножава по броя на кв. м. (един, два или три), които ще заемат вендинг автоматите, 
посочени в Заявлението за участие (Образец №1). 

9. Подадените заявления за всеки един от отдаваните под наем обекти по т. 1 от Раздел 
I от настоящите условия, се класират по отделно.  

10. В случай, че двама или повече кандидати са предложили еднаква най-висока 
цена, председателят на комисията обявява резултата, който се вписва в протокола. 
Председателят на тръжната комисия уведомява писмено, по факс или електронна поща, тези 
кандидати за деня и часа на провеждане на явния търг между тях. Явният търг се провежда 
по реда на чл. 47-50 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, като 
наддаването започва от предложената от тези участници цена със стъпка на наддаване 10 на сто 
от тази цена.  

11. Резултатите от търга се отразяват в протокола на тръжната комисия. 
12. Въз основа на резултатите от търга, в 7-дневен срок от датата на провеждането му, 

председателят на ДАМТН издава заповед, с която определя участника спечелил търга, цената и 
условията на плащането.  

13. Заповедта по предходната точка се съобщава на участниците в търга по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс. 

14. Заинтересованите участници могат да обжалват заповедта за определяне на участник, 
спечелил търга с тайно наддаване, по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 
 

РАЗДЕЛ VIII 
ОСНОВАНИЯ ЗА НЕДОПУСКАНЕ ДО УЧАСТИЕ В ТЪРГА 

 
1. Не се разглежда заявление (Образец №1) на участник, което: 

1.1. е постъпило в незапечатан или прозрачен плик; 
1.2. е постъпило в плик с нарушена цялост, нечетливо или с поправки; 
1.3. е постъпило след изтичане на крайния срок. 

  2. Не се разглежда ценовото предложение (Образец №6) на участник, който: 
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2.1. не е представил със заявлението за участие някой от изискуемите в 
документацията документи; 

2.2. е обявен в несъстоятелност или в производство по несъстоятелност; 
2.3. е в производство по ликвидация; 
2.4. е лишен от право да упражнява търговска дейност, включително – управител 

или член на управителен орган на участника. В случай че членовете са юридически лица, 
това изискване се отнася за техните представители в съответния управителен орган; 

2.5. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или 
против стопанството, освен ако не е реабилитиран, включително - управител или член на 
управителен орган на участника. В случай, че членовете са юридически лица, това 
изискване се отнася за техните представители в съответния управителен орган; 

2.6. има парични задължения към държавата и/или към общината по смисъла на чл. 
87, ал. 6, във връзка чл. 162, ал. 2 от ДОПК; 

2.7. е свързано лице по смисъла на §1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на 
Закона за предотвратяване и установяне на конфликт на интереси. 
 

РАЗДЕЛ IX 
СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА НАЕМ 

 
1. Обявеният за спечелил участник е длъжен, в 14-дневен срок от влизане в сила на 

заповедта по т. 12 от Раздел VII от настоящите условия, да се яви в сградата на ДАМТН в 
гр. София, бул. „Г. М. Димитров” №52А за сключване на договор за наем. 

2. В случай, че обявеният за спечелил участник не се яви в посочения срок, 
наемодателят може да прекрати търга или да покани за сключване на договор участникът, 
класиран на второ място. Когато на второ място са класирани участници, подали еднакви 
цени, поканва се първият по време, съгласно входящия номер и час на заявлението му за 
участие в тайния търг. 

3. Ако нито един от класираните на първо и второ място участници, след 
определянето му за спечелил търга, не се яви за сключване на договор, се насрочва нов 
търг. 

4. За сключването на договора, спечелилият търга участник представя следните 
документи: 

4.1. удостоверения от компетентните органи за липса на обстоятелствата, посочени 
в т. А 1.4 от Раздел ІII от настоящите условия; 

4.2. свидетелство за съдимост на представляващите самостоятелно участника; 
4.3. списък на персонала, обслужващ съответните автомати и валидни здравни 

книжки на същите; 
4.4. документите, посочени в т. Б.4. от Раздел ІII от настоящите условия;  
4.5. документ за внесена гаранция за изпълнение на договора за наем съгласно т. 4 

от Раздел IV от настоящите условия. 
5. Договорът за отдаване под наем не се сключва с участника, определен за 

спечелил търга, в случай че същият не представи документ по т. 4 от настоящия раздел.  
 

РАЗДЕЛ Х 
ДРУГИ 

 
 1. Всички срокове в настоящата тръжна документация се изчисляват по реда на 
Закона за задълженията и договорите. 
 2. За всички неуредени в настоящата тръжна документация въпроси се прилагат 
съответните разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост. 
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3. Откриването на настоящата процедура и отправянето на покана не задължава 
ДАМТН да сключи договор за наем. 

4. ДАМТН не дължи, каквото и да е обезщетение на участниците, чиито заявления не 
са приети, нито в случаите, при които взима решение да не сключва договор. 
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