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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ 
ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР 

                      
 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ЗАПОВЕД №А-920/07.12.2016 г. НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 
ДАМТН 

 
 

На основание чл. 16, ал. 2, във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната 
собственост (ЗДС), чл. 13, ал. 5 и глава пета от Правилника за прилагане на Закона за 
държавната собственост (ППЗДС), с цел създаване на по-благоприятна среда за 
служителите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор,  
 

I. Н А Р Е Ж Д А М: 
 
1. Да се открие процедура за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години, считано 

от датата на сключване на договорите, на следните обекти: 
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.; 

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.; 

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.; 

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.; 

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: площ от 3.00 
(три) кв. м. за поставяне на 3 (три) броя вендинг автомати, както следва - 1 брой автомат за 
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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.; 

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.; 

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.; 

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.; 

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.; 

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.; 

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.; 

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. 

2. Първоначалната наемна цена за 1 (един) месец, определена по реда на чл. 41 от 
ППЗДС, за отдаваните под наем части от имоти по т. 1 от Раздел I от настоящата заповед е 
без включен ДДС и е както следва: 

2.1. за имота по т. 1.1., 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 
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осемдесет и четири стотинки). За 1 кв. м. е 16.28 лева (шестнадесет лева и двадесет и осем 
стотинки); 

2.2. за имота по т. 1.2., 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); 

2.3. за имота по т. 1.3., 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); 

2.4. за имота по т. 1.4., 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); 

2.5. за имота по т. 1.5., 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); 

2.6. за имота по т. 1.6., 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); 

2.7. за имота по т. 1.7., 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); 

2.8. за имота по т. 1.8., 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); 

2.9. за имота по т. 1.9., 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); 

2.10. за имота по т. 1.10., 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); 

2.11. за имота по т. 1.11., 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); 

2.12. за имота по т. 1.12., 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). 

3. Предназначението на обектите е за 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. 



4 
 

4. Обектите по т. 1 от настоящата заповед да бъдат отдадени под наем чрез търг с тайно 
наддаване. 

5. Начинът на плащане е както следва: 
5.1. Дължимата наемна цена за обектите, разходите за режийни разноски 

(консумираната електроенергия и изразходена питейна вода), разходите за данък върху 
частите от недвижимите имоти и такса битови отпадъци се заплащат по банкова сметка в 
Българска народна банка – Централно управление, BIC: BNBGBGSD, IBAN: 
BG12BNBG96613100149801. 

5.2. Дължимата наемна цена се заплаща в 5-дневен срок от получаване от наемателя на 
фактура, издадена от ДАМТН. 

5.3. Разходите за режийни разноски (консумираната електроенергия и изразходена 
питейна вода), се заплащат в 5-дневен срок от получаване на издадената от наемодателя 
фактура. Размерът им се определя по начина, посочен в проекта на договор.  

5.4. Разходите за данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци се заплащат 
в 5-дневен срок от получаване на фактурата издадена от ДАМТН. 

6. Участникът, определен за спечелил търга, внася 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 преди 
подписване на договора. 

7. Търгът да 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. 

8. Специални изисквания към участниците: 
8.1. Участникът е длъжен да монтира и осигури за експлоатация вендинг автомати 

(автомати за топли напитки, автомати за безалкохолни напитки и автомати за пакетирани 
изделия, или комбинираните такива), който: са технически изправни, годни за експлоатация 
и от съвременен енергиен клас (минимум клас А); са с поставена СЕ маркировка, доказваща 
съответствието им с хармонизираните европейски стандарти и изискванията за безопасност 
при експлоатация; работят с монети от 5 ст., 10 ст., 20 ст., 50 ст., 1 лев, 2 лева и са снабдени 
с монетник, който връща ресто; разполагат с фискални устройства за директна връзка с 
Националната агенция за приходите (НАП); са снабдени със стикер с указания за ползване 
на български език; са снабдени със стикер с телефонен номер за оповестяване на повреди.  

8.2. Участникът монтира за своя сметка за срока на договора, контролен електромер за 
отчитане на консумираната електроенергия от вендинг автоматите. 

8.3. Монтираните от участника, вендинг автомати да предлагат: минимум 8 броя топли 
напитки, сред които мляко, разтворимо кафе, безкофеиново кафе, кафе еспресо, горещ 
шоколад, чай и захар – за автоматите за топли напитки; минимум 3 броя напитки, сред които 
минерална вода – за автоматите за безалкохолни напитки; минимум 3 вида солени 
пакетирани храни, сред които солети, крекери/ядки, чипс и 3 вида сладки пакетирани храни, 
сред които вафли, кроасани и бисквити – за автоматите за пакетирани изделия. 

8.4. Участникът, определен за спечелил търга, е длъжен при сключване на договора, 
както и периодично при поискване от наемодателя да предоставя необходимите документи, 
удостоверяващи осъществен върху влаганите вещества и продукти контрол от съответната 
регионална здравна инспекция и от органите на Българска агенция по безопасност на 
храните. 
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8.5. Участникът предоставя услугата в рамките на работното време на ДАМТН – от 8.00 
до 18.30 часа. 

8.6. Участникът отстранява възникнала авария в срок от два часа от уведомяването (по 
телефон/факс/ел. поща). 

8.7. Участникът, при възникнала необходимост от подмяна на някой от автоматите, 
монтира друг автомат от същия вид, снабден с СЕ маркировка, доказваща съответствието 
му с хармонизираните европейски стандарти и изискванията за безопасност при 
експлоатация.  

8.8. Участникът, определен за спечелил търга, представя списък на персонала, 
обслужващ съответните автомати и валидни здравни книжки на същите. 

9. Размерът на депозита за участие 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, ет. 4 или по банкова сметка 
в Българска народна банка – Централно управление, BIC: BNBGBGSD, IBAN: 
BG03BNBG96613300149801. 

10. Други тръжни условия: 
10.1. 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“. 

10.2. Участниците подават едно заявление за наемане на площите, находящи се в 
сградите на ДАМТН, посочени в т. 1 от настоящата заповед, 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. 

10.3. Достъп до отдаваните под наем части от недвижимите имоти ще имат служители 
и посетители на ДАМТН.  

10.4. Заявлението за участие да се представя от участника 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. 
Да не се приемат и да се връщат незабавно на кандидатите заявления за участие, които са 
представени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в плик с 
нарушена цялост. 

10.5. Откритото заседание на комисията за провеждане на търга да 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 да се разгледа редовността 
на подадените документи. 

10.6. Оценката на ценовите предложения на участниците да се извърши съгласно реда 
и начина, посочени в тръжната документация. 
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10.7. Условията на търга, определени в настоящата заповед, да се публикуват в един 
национален ежедневник и един местен вестник и на официалната интернет страница на 
ДАМТН www.damtn.government.bg в рубрика „Търгове“ най-малко 30 дни преди крайния 
срок за подаване на заявленията. Извлечение от настоящата заповед, без състава на 
комисията, да се постави и на видно място, достъпно за всички заинтересовани лица, в 
сградата на ДАМТН в гр. София, бул. „Г. М. Димитров” №52А в 3-дневен срок от 
издаването й. 
 

ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М: 

1. Тръжна документация за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години, чрез търг 
с тайно наддаване, 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. 

 
ІІІ. О П Р Е Д Е Л Я М: 

 
1. 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 следните телефони: 

1.1. За обект по т. 1.1. от Раздел I от настоящата заповед – 0885398546 и 073/884089, 
лице за контакт - Зарян Бараков; 

1.2. За обект по т. 1.2. от Раздел I от настоящата заповед – 0885398557 и 056/860145, 
лице за контакт - Данаил Илиев; 

1.3. За обект по т. 1.3. от Раздел I от настоящата заповед – 0885398531 и 052/750328, 
лице за контакт - Валентин Стойчев; 

1.4. За обект по т. 1.4. от Раздел I от настоящата заповед – 0879558876 и 062/600526, 
лице за контакт - Евгени Атанасов; 

1.5. За обект по т. 1.5. от Раздел I от настоящата заповед - 0879504384 и 064/837111, 
лице за контакт – Юлиана Цветанова;  

1.6. За обект по т. 1.6. от Раздел I от настоящата заповед – 0877062664 и 032/633136, 
лице за контакт - Тодор Кесяков; 

1.7. За обект по т. 1.7. от Раздел I от настоящата заповед – 0885398528 и 082/820291, 
лице за контакт - Огнян Раев; 

1.8. За обект по т. 1.8. от Раздел I от настоящата заповед – 0879504411 и 02/9396708, 
лице за контакт - Динко Мандов; 

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

1.10. За обект по т. 1.10. от Раздел I от настоящата заповед – 0886222260 и 
02/9753812, лице за контакт - Иво Атанасов; 

1.11. За обект по т. 1.11. от Раздел I от настоящата заповед – 0879504326 и 
038/624395, лице за контакт - Милена Тенева; 

http://www.damtn.government.bg/
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1.12. За обект по т. 1.12. от Раздел I от настоящата заповед – 0885398472 и 
054/828033, лице за контакт - Стоян Стоянов. 

2. Комисия по провеждането на търга в състав: 
……………………………………………………………………………………………… 
3. Комисията по провеждането на търга да отвори, разгледа, оцени и класира по реда 

на тяхното постъпване, заявленията за участие и документите към тях на открито заседание 
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. 

4. Комисията по провеждането на търга да отбележи в протокола за разглеждане, 
оценяване и класиране на ценовите предложения входящите номера на заявленията за 
участие на кандидатите, имената или наименованията им, платежните документи за 
внесения депозит, другите обстоятелства по редовността на подадените документи и 
предложените цени, спазвайки ППЗДС. 

5. Заявленията за участие в търга се подават лично или по пощата с препоръчано 
писмо с обратна разписка на адреса на ДАМТН в гр. София, бул. „Г. М. Димитров” №52А, 
партерен етаж, най-късно до 17.30 часа на 09.01.2017 г. 

6. В заявлението за участие, съгласно приложен към тръжната документация 
Образец №1, участникът посочва следната информация и прилага следните документи: 

6.1. Единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския 
регистър. 

6.2. Банкова сметка за връщане на депозита за участие или гаранция за изпълнението 
на договора. 

6.3. Декларация съгласно Образец №2 от тръжната документация за липсата на 
обстоятелства, посочени в т. А.1. от Раздел ІII от Условията за участие. 

6.4. Декларация съгласно Образец №3 от тръжната документация за липсата на 
обстоятелства, посочени в т. А.2. от Раздел ІII от Условията за участие. 

6.5. Декларация съгласно Образец №4 от тръжната документация за изпълнението 
на специфичните изисквания, посочени в т. Б.1., т. Б.2.1., т. Б.2.5., т. Б.2.8. и т. Б.3.- т. Б.5., 
вкл. от Раздел ІII от Условията за участие.  

6.6. Декларация съгласно Образец №5 от тръжната документация за приемане на 
условията за участие и на проекта на договора. 

6.7. Платежно нареждане/вносна бележка за внесен депозит за участие в търга (копие 
заверено с вярно с оригинала). 

6.8. Документи, доказващи, че са изпълнени изискванията по т. Б.2.2., т. Б.2.3., т. 
Б.2.4., т. Б.2.6. и т. Б.2.7 от Раздел III от Условията за участие; 

6.9. 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.  

6.10. Документ, удостоверяващ правното основание за ползване на вендинг 
автоматите. 

6.11. Ценовото предложение съгласно Образец №6 от тръжната документация – 
поставя се в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена”, поставен в 
плика със заявлението за участие. 
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6.12. Оригинал на пълномощно, когато заявлението за участие е подписано от 
пълномощник на участника. 

7. Допълнителна информация за търга може да бъде получена в административната 
сграда на ДАМТН в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ №13, стая №22, на телефони: 
0879504304 и 02/9396712, ел. поща: Stefan.Patarov@damtn.government.bg. 

Настоящата заповед да се сведе за изпълнение на всички упоменати длъжностни 
лица. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар. 
 
 
АЛЕКСАНДЪР МАНОЛЕВ (п) 
Председател на Държавна агенция  
за метрологичен и технически надзор 
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