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„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-

ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – ВРАЦА“  ЕООД 

 

3000 гр.Враца, ул. „Генерал Леонов“ № 93, тел.:  e-mail: dbb8@abv.bg, Факс: 092/666117 

 

З А П О В Е Д 
 

№ 75/03.05.2017 г. 

 

 

На основание чл.12, ал.1, вр. ал.3, изр. 2-ро, чл.13, ал.3  от Наредбата  

за реда за упражняване на правата на собственост на Община Враца в търговските 

дружества (приета с Решение № 46/21. 02. 2008 година на ОбС Враца; посл.изм.и доп.с 

решение № 786/ 29.07.2014г.)  

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

1. Да се проведе търг за отдаване под наем на части от следните недвижими имоти, 

предоставени за управление на „СБАЛПФЗ – Враца“  ЕООД: 

1.1. Част от недвижим имот, находяща се в дясно на обособено междустълбищно 

площадно пространство след входа на основната триетажна сграда на „Специализирана 

болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Враца“  ЕООД с 

местонахождение: гр. Враца, ул. „Генерал Леонов“ № 93, имот публична общинска 

собственост, която част представлява площ от 1 кв.м., с предназначение: за монтаж и 

експлоатация на 1 брой вендинг автомат за топли напитки; 

1.2. Част от недвижим имот, находяща се  в двора„Специализирана болница за 

активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Враца“  ЕООД, непоследствено до 

южната стена  на основната триетажна сграда, с местонахождение: гр. Враца, ул. „Генерал 

Леонов“ № 93, имот публична общинска собственост, която част представлява площ от 1 

кв.м., с предназначение: за монтаж и експлоатация на 1 брой вендинг автомат за топли 

напитки. 

2. Търгът да се проведе при следните условия: 

2.1. Начална тръжна цена: 50 /петдесет / лв./на месец. 

2.2. Вид на търга: чрез  публичен търг с тайно наддаване. 

2.3. Специални изисквания към участниците: физически и юридически лица, 

изпълнили изискванията на настоящата заповед и представили оферти в запечатани в плик, 

както следва: 

2.3.1.  Заявление за участие в търга – по образец; 

2.3.2. Удостоверение за актуално състояние /оригинал или заверено копие/ или 

Декларация за ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР; 

2.3.3.  Документ за закупена тръжна документация; 

2.3.4. Документ за платен депозит; 

2.3.5. Удостоверение от Дирекция „Местни данъци и такси” към Община Враца за 

наличие или липси на задължения по ЗМДТ; 

2.3.6. Декларация за оглед на обекта, предмет на търга; 

2.3.7. Изрично пълномощно за участие в търга, когато кандидатът се представя от 

пълномощник; 

2.3.8. Ценова оферта, попълнена и запечатана в малък, непрозрачен плик и поставена 

в големия плик заедно с останалата документация за участие в търга. Върху пликът се 

поставя надпис: „Ценова оферта“ и номера на обекта от т.1, за който се кандидатства.  

2.3.9.Проект на договор, подписан без попълнена наемна цена. 

 

2.4. Ред за закупуване на тръжната документация, размер и начин на плащане на 

нейната цена и мястото за нейното получаване: тръжната документация може да се закупи 
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от счетоводството на „СБАЛПФЗ – Враца“  ЕООД всеки работен ден от 8.00 ч. до 15.00 ч. 

от датата на обявата за провеждането на търга до 18.05.2017 год. включително, на цена от 

20.00 лв /двадесет лева/, вносими в брой в касата на дружеството. 

2.5. Условия за оглед на обекта: оглед на обекта, който се отдава под наем може да 

извърши само кандидат, закупил тръжна документация, всеки работен ден от 08.00 ч. до 

15.00 ч. до 18.05.2017 год. включително, след представяне на квитанция за платена цена на 

документацията. Кандидатите подписват декларация по образец за извършения оглед. 

2.6. Депозит за участие: кандидатите за наематели внасят депозит, гарантиращ 

участието им, в размер на една начална месечна вноска или 50 /петдесет/ лв. На 

кандидатите, които не са спечелили търга депозита се връща, а на подписалия договор 

кандидат сумата се приспада от достигнатия размер на месечен наем. 

2.7. Краен срок за приемане на заявления за участие: кандидатите подават заявления 

по образец, ведно с необходимите документи до 15.00 ч. на 18.05.2017 год..  

2.8. Дата, място и час на провеждане на търга: търгът да се проведе на 19.05.2017 

год. от 10:00 ч. в сградата на „СБАЛПФЗ – Враца“  ЕООД. Търгът се отлага за същия час и 

място на следващия работен ден когато не е сформиран редовен състав на назначената 

комисия. 

2.9. Ден, място и час на повторното провеждане на търга: при необходимост 

повторен търг ще се проведе на 05.06.2017 г. от 10:00 ч. в сградата на „СБАЛПФЗ – Враца“  

ЕООД. 

2.10. Кандидатите за участие в търга или упълномощените от тях лица следва да 

носят документи с които да се легитимират. 

2.11.Начин на плащане: достигнатата на търга наемната цена се заплаща по банкова 

сметка, посочена от дружеството с представяне на екземпляр от платежното нареждане в 

администрацията на „СБАЛПФЗ – Враца“  ЕООД. 

3. Утвърждава тръжна документация, неразделна част от която е настоящата 

заповед, Правила за провеждане на търга, обявата за откриване на процедурата, Образци на 

документи.   

 

За допълнителна информация, оглед и справки на тел.:092623564 

 

4. Комисията за провеждане на търга се определя с нарочна заповед един ден преди 

провеждането на търга. 

Възлагам изпълнението на настоящата заповед на Искра Василева – гл.счетоводител 

 

 

Д-р Костадин Шахов,  

 

УПРАВИТЕЛ „СБАЛПФЗ – Враца“  ЕООД: 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-

ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – ВРАЦА“  ЕООД 

 

3000 гр.Враца, ул. „Генерал Леонов“ № 93, тел.:  e-mail: dbb8@abv.bg, Факс: 092/666117 

 

На основание чл.13, ал.4 от Наредбата  

за реда за упражняване на правата на собственост на Община Враца в търговските 

дружества (приета с Решение № 46/21. 02. 2008 година на ОбС Враца; посл.изм.и доп.с 

решение № 786/ 29.07.2014г.)  

 

О Б Я В Я В А М: 

Провеждането на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 

години на части от следните недвижими имоти, предоставени за управление на „СБАЛПФЗ 

– Враца“  ЕООД: 

1. Част от недвижим имот, находяща се в дясно на обособено междустълбищно 

площадно пространство след входа на основната триетажна сграда на „Специализирана 

болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Враца“  ЕООД с 

местонахождение: гр. Враца, ул. „Генерал Леонов“ № 93, имот публична общинска 

собственост, която част представлява площ от 1 кв.м., с предназначение: за монтаж и 

експлоатация на 1 брой вендинг автомат за топли напитки; 

2. Част от недвижим имот, находяща се  в двора„Специализирана болница за активно 

лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Враца“  ЕООД, непоследствено до южната 

стена  на основната триетажна сграда, с местонахождение: гр. Враца, ул. „Генерал Леонов“ 

№ 93, имот публична общинска собственост, която част представлява площ от 1 кв.м., с 

предназначение: за монтаж и експлоатация на 1 брой вендинг автомат за топли напитки. 

Търгът ще се проведе на 19.05.2017 г., от 10.00 ч. съгласно разпоредбите на Наредбата 

за реда за упражняване на правата на собственост на Община Враца в търговските 

дружества (приета с Решение № 46/21. 02. 2008 година на ОбС Враца; посл.изм.и доп.с 

решение № 786/ 29.07.2014г.). 

 Ден, място и час на повторното провеждане на търга: при необходимост повторен 

търг ще се проведе на 05.06.2017 г. от 10:00 ч. в сградата на „СБАЛПФЗ – Враца“  ЕООД. 

Първоначална тръжна цена за всеки един от двата обекта на търга: 50.00 лв. месечен 

наем. 

Право на участие имат юридически и физически лица, упражняващи търговска 

дейност, представили до 15.00 часа на 18.05.2017 г. в счетоводството на „СБАЛПФЗ – 

Враца“  ЕООД представили оферти в запечатани в плик, както следва: 

1.  Заявление за участие в търга – по образец; 

2. Удостоверение за актуално състояние /оригинал или заверено копие/ или 

Декларация за ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР; 

3.  Документ за закупена тръжна документация; 

4. Документ за платен депозит; 

5. Удостоверение от Дирекция „Местни данъци и такси” към Община Враца за 

наличие или липси на задължения по ЗМДТ; 

6. Декларация за оглед на обекта, предмет на търга; 

7. Изрично пълномощно за участие в търга, когато кандидатът се представя от 

пълномощник; 

8. Ценова оферта, попълнена и запечатана в малък, непрозрачен плик и поставена в 

големия плик заедно с останалата документация за участие в търга. Върху пликът се 

поставя надпис: „Ценова оферта“ и номера на обекта от т.1, за който се кандидатства.  

9.Проект на договор, подписан без попълнена наемна цена. 

Кандидатите за участие в търга или упълномощени от тях лица следва да носят 

документи, с които да са легитимират. 
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        Участниците, които не отговарят на изискванията се отстраняват и не участват в 

тръжната надпревара. 

Срокът за отдаване на обекта под наем е 3 /три години/.  

Депозитната вноска за участие в търга е в размер на първоначалната тръжна цена – 

50.00 лв. за всеки един от обектите, за който се кандидатства. 

Стойността на тръжната документация е 20,00 лева. 

Депозитната вноска и стойността за тръжната документация се внасят в 

счетоводството на „СБАЛПФЗ – Враца“  ЕООД до 15.00 часа на 18.05.2017 г.  

Оглед на имота се извършва всеки делничен ден от 8.00 ч. до 15.00 ч. при 

предварителна заявка за допуск. 

За допълнителна информация, оглед и справки на тел.092/…623564……………….. 

 

Д-р Костадин Шахов,  

 

УПРАВИТЕЛ „СБАЛПФЗ – Враца“  ЕООД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ДО 

УПРАВИТЕЛЯ 

НА „СБАЛПФЗ – Враца“  ЕООД 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

от.......................................................................................................................................................... 

постоянен и настоящ адрес............................................................................................................... 

л.к. № ...................................., издадена на....................................г., от........................................... 

ЕГН..................................,  

представляващ .................................................................................................................................. 

Булстат/ЕИК....................................................................., седалище и адрес на управление на 

дейността………….…………………………………..……………………………………………

……………………………………………….……………………………………………………… 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ, 

 

Желая да бъда допуснат за участие в предстоящия търг, който ще се проведе на 

19.05.2017 г. от 10.00 ч., съгласно Ваша Заповед №............../2017 г. за отдаване под наем на 

част от недвижим/и имот/и, предоставен/и за управление на „СБАЛПФЗ – Враца“  ЕООД:   

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

(вписва се номера по ред на обекта съгласно Обявата. Ако се участва в търга и за 

двата обекта се вписват и двата номера) 

 

Към заявлението прилагам: 

1. Удостоверение за актуално състояние /оригинал или заверено копие/ или Декларация за 

ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР; 

2.  Документ за закупена тръжна документация; 

3. Документ за платен депозит; 

4. Удостоверение от Дирекция „Местни данъци и такси” към Община Враца за наличие или 

липси на задължения по ЗМДТ; 

5. Декларация за оглед на обекта, предмет на търга; 

6. Изрично пълномощно за участие в търга, когато кандидатът се представя от 

пълномощник; 

7. Ценова оферта, попълнена и запечатана в малък, непрозрачен плик и поставена в големия 

плик заедно с останалата документация за участие в търга. Върху пликът се поставя надпис: 

„Ценова оферта“ и номера на обекта от т.1, за който се кандидатства.  

8.Проект на договор, подписан без попълнена наемна цена. 

 

 

 

 

Дата:...............                                                                          Подпис:............................ 

 

 

 



 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОГЛЕД 

за обект № 1 от Обявата 

 

 

Долуподписаният,  

 

.......................................................................................................................................................... 

постоянен и настоящ адрес............................................................................................................... 

л.к. № ...................................., издадена на....................................г., от........................................... 

ЕГН..................................,  

представляващ .................................................................................................................................. 

Булстат/ЕИК....................................................................., седалище и адрес на управление на 

дейността………….…………………………………..……………………………………………

……………………………………………….……………………………………………………… 

 

 ДЕКЛАРИРАМ: 

 

 

Лично съм извършил оглед на горепосочения обект на дата ……………….. , 

представляващ: 

 Част от недвижим имот, предоставен за управление на „СБАЛПФЗ – Враца“  ЕООД, 

находяща се в дясно на обособено междустълбищно площадно пространство след входа на 

основната триетажна сграда на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-

фтизиатрични заболявания – Враца“  ЕООД с местонахождение: гр. Враца, ул. „Генерал 

Леонов“ № 93, имот публична общинска собственост, която част представлява площ от 1 

кв.м., с предназначение: за монтаж и експлоатация на 1 брой вендинг автомат за топли 

напитки,  предмет на публичен търг с тайно наддаване, който ще се проведе на 19.05.2017 г.  

 

2. Желая да наема обект във вида и състоянието му към момента на огледа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декларатор:…………………………… 

/подпис и печат/   

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОГЛЕД 

за обект № 2 от Обявата 

 

 

Долуподписаният,  

 

.......................................................................................................................................................... 

постоянен и настоящ адрес............................................................................................................... 

л.к. № ...................................., издадена на....................................г., от........................................... 

ЕГН..................................,  

представляващ .................................................................................................................................. 

Булстат/ЕИК....................................................................., седалище и адрес на управление на 

дейността………….…………………………………..……………………………………………

……………………………………………….……………………………………………………… 

 

 ДЕКЛАРИРАМ: 

 

 

Лично съм извършил оглед на горепосочения обект на дата ……………….. , 

представляващ: 

 Част от недвижим имот, предоставен за управление на „СБАЛПФЗ – Враца“  ЕООД, 

находяща се  в двора„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-

фтизиатрични заболявания – Враца“  ЕООД, непоследствено до южната стена  на основната 

триетажна сграда, с местонахождение: гр. Враца, ул. „Генерал Леонов“ № 93, имот 

публична общинска собственост, която част представлява площ от 1 кв.м., с 

предназначение: за монтаж и експлоатация на 1 брой вендинг автомат за топли напитки,  

предмет на публичен търг с тайно наддаване, който ще се проведе на 19.05.2017 г.  

 

2. Желая да наема обект във вида и състоянието му към момента на огледа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЦЕНОВА ОФЕРТА 

за обект № 1 от Обявата 

от.......................................................................................................................................................... 

постоянен и настоящ адрес............................................................................................................... 

л.к. № ...................................., издадена на....................................г., от........................................... 

ЕГН..................................,  

представляващ .................................................................................................................................. 

Булстат/ЕИК....................................................................., седалище и адрес на управление на 

дейността………….…………………………………..……………………………………………

……………………………………………….……………………………………………………… 

 

 

 

За отдаване под наем на част от недвижим имот, предоставен за управление на 

„СБАЛПФЗ – Враца“  ЕООД, находяща се в дясно на обособено междустълбищно 

площадно пространство след входа на основната триетажна сграда на „Специализирана 

болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Враца“  ЕООД с 

местонахождение: гр. Враца, ул. „Генерал Леонов“ № 93, имот публична общинска 

собственост, която част представлява площ от 1 кв.м., с предназначение: за монтаж и 

експлоатация на 1 брой вендинг автомат за топли напитки. 

 

Предлагам месечен наем в размер на .................................................................. лв. 

/словом/…………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

Забележка: горната сума не се вписва никъде другаде в документацията. 

 

 

 

 

Подпис:…………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЦЕНОВА ОФЕРТА 

за обект № 2 от Обявата 

от.......................................................................................................................................................... 

постоянен и настоящ адрес............................................................................................................... 

л.к. № ...................................., издадена на....................................г., от........................................... 

ЕГН..................................,  

представляващ .................................................................................................................................. 

Булстат/ЕИК....................................................................., седалище и адрес на управление на 

дейността………….…………………………………..……………………………………………

……………………………………………….……………………………………………………… 

 

 

 

За отдаване под наем на част от недвижим имот, предоставен за управление на 

„СБАЛПФЗ – Враца“  ЕООД, находяща се  в двора„Специализирана болница за активно 

лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Враца“  ЕООД, непоследствено до южната 

стена  на основната триетажна сграда, с местонахождение: гр. Враца, ул. „Генерал Леонов“ 

№ 93, имот публична общинска собственост, която част представлява площ от 1 кв.м., с 

предназначение: за монтаж и експлоатация на 1 брой вендинг автомат за топли напитки. 

 

Предлагам месечен наем в размер на .................................................................. лв. 

/словом/…………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

Забележка: горната сума не се вписва никъде другаде в документацията. 

 

 

 

 

Подпис:…………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Д О Г О В О Р 

№... 

за наем на недвижим имот 

 

 

Днес, ........2017 г., в гр. Враца между: 

1. „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – 

Враца“ ЕООД /СБАЛПФЗ-Враца ЕООД/, със седалище и адрес на управление: гр. Враца, 

ул. „Генерал Леонов“ № 93, ЕИК 000190083, представлявано от д-р Костадин Шахов – 

Управител  и .Искра Василева..... - главен счетоводител, наричан за краткост 

НАЕМОДАТЕЛ, 

и 

2. .............................................................................................., ЕИК …………………………....., 

със седалище и адрес на управление 

.................................................................................................................., надлежно 

представляван от ............................................................................................................................. 

с ЕГН ....................................., наричан за краткост "НАЕМАТЕЛ”, се сключи настоящия 

договор на основание Заповед №..../......... 2017г. на Управителя на „СБАЛПФЗ-Враца“ 

ЕООД във връзка с Протокол от проведен търг на ……….. съгласно Заповед №…………... 

по реда на Наредбата за реда за упражняване на правата на собственостна Община Враца в 

търговските дружества (приета с Решение № 46/21. 02. 2008 година на ОбС Враца; 

посл.изм.и доп.с решение № 786/ 29.07.2014г.), страните се споразумяха за: 

 

I.Общи положения 

Чл.1.НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя на НАЕМАТЕЛЯ ползване под наем на част от 

недвижим имот, предоставен за управление на „СБАЛПФЗ – Враца“  ЕООД: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………, 

(вписва се номера по ред на обекта съгласно Обявата. Ако се участва в търга и за 

двата обекта се вписват и двата номера) 

 

наричан по-долу ИМОТ, срещу което НАЕМАТЕЛЯТ заплаща наемна цена по реда и 

условията, указни в настоящия договор. 

Чл.2.НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да ползва предоставения/те имот/и съгласно 

предназначението му/им, а именно: за монтаж и експлоатация на 1 /2/ брой/я вендинг 

автомат за топли напитки. 

Чл.3.НАЕМАТЕЛЯТ няма право да пренаема имота без съгласието на НАЕМОДАТЕЛЯ. 

Чл.4.(1) НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да предаде имота в състоянието на огледа. 

 (2)НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да провери състоянието на имота и незабавно да съобщи на 

НАЕМОДАТЕЛЯ своите възражения.       

(3)НАЕМОДАТЕЛЯТ не отговаря за недостатъците на наетия имот, които НАЕМАТЕЛЯТ 

е знаел или при обикновения оглед на имота е могъл да узнае, освен ако недостатъците са 

опасни за обществото. 

(4)Предаването на имота, неговото състояние и възраженията на НАЕМАТЕЛЯ се 

удостоверяват с протокол, който се прилага към настоящия договор. 

 

II.Цена и начин на плащане 

Чл.5.(1)НАЕМАТЕЛЯТ заплаща на НАЕМОДАТЕЛЯ месечна цена в размер на ..........,00лв. 

/................................ лева и ...................... стотинки/, /НЕ СЕ ПОПЪЛВА ЦЕНА!!!!!/, с 



 

включен ДДС/при облагаема доставка/, който може да се променя ежегодно с 

допълнителни споразумения на база инфлационен индекс на НСИ за страната.  

(2) НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да превежда наемната цена по банков път по сметка на 

„СБАЛПФЗ-Враца“ ЕООД с IBAN №BG28SOMB91301041807401. в Общинска банка , до 

10-то число на текущия на ползването месец или вброй в касата на дружеството. 

/2/НАЕМОДАТЕЛЯТ задържа платената от НАЕМАТЕЛЯ обща сума в размер на ………… 

лв., представляваща внесения депозит за участие в търга плюс разликата в размер на ……… 

лв. между предложената на търга цена за наем и внесения депозит. 

(3) При забава на плащането на наемната вноска по начина и в сроковете, посочени по-горе, 

НАЕМАТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5% от дължимата сума за всеки просрочен 

ден, но не-повече от 20% от месечния наем. 

(4)Ако наемната месечна вноска и неустойката по предходната алинея не бъдат платени в 

продължение на 10 /десет/ дни от изтичане на срока по чл.5 ал.2, НАЕМОДАТЕЛЯТ има 

право да прекрати договора едностранно със 7-дневно предизвестие. 

(5) НАЕМАТЕЛЯТ има право при желание да предплаща дължимите месечни наемни 

вноски за периода до 31.12. на съответната година, като не се отменят задълженията по (3). 

(6)Плащането се извършва на НАЕМОДАТЕЛЯ или упълномощено от него лице. 

НАЕМОДАТЕЛЯТ дава разписка за получената сума, /ф-ра/ в която се отразява: период на 

задължението, начина на плащане, датата на плащането, точната сума и евентуалните 

прихващания на извършени от НАЕМАТЕЛЯ плащания срещу наемната цена. 

Чл.6.За да гарантира редовното и своевременно плащане на разходите, възникващи във 

връзка с ползването на имота, НАЕМАТЕЛЯТ депозира у НАЕМОДАТЕЛЯ в деня на 

сключване на договора сумата от една месечна вноска. НАЕМОДАТЕЛЯТ е длъжен да 

върне посочената сума при прекратяване или отказ от договора и само след като всички 

задължения на НАЕМАТЕЛЯ, произтичащи от този договор, бъдат погасени. 

III. Права и задължения на НАЕМОДАТЕЛЯ 

Чл.7.НАЕМОДАТЕЛЯТ е длъжен да осигури несмущаваното ползване на наетия имот.  

Чл.8.НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да получава наемната цена съобразно уговорените 

условия. При неточно изпълнение от страна на НАЕМАТЕЛЯ, НАЕМОДАТЕЛЯТ има 

допълнително право на лихви върху дължимата сума и на обезщетение за вредите от 

забавата. 

Чл.9.НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да осъществява контрол по изпълнение условията на 

настоящия договор. 

Чл.10.НАЕМОДАТЕЛЯТ има право след прекратяването на договора да получи имота в 

състоянието, в което е предаден, като се има предвид нормалното му изхабяване. 

Чл.11.НАЕМОДАТЕЛЯТ няма право да сключва договори, с които да отстъпва ползването 

на имота, обект на този договор, на трети лица, преди изтичане срока на настоящия 

договор. 

IV.Права и задължения на НАЕМАТЕЛЯ 

Чл.12.НАЕМАТЕЛЯТ дължи плащането на наемната цена по начина и в сроковете, 

посочени по-горе, както и сумите за изразходване електроенергия, вода и др. 

Чл.13.НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да заплаща всички поправки, наложени от обикновеното 

употребление на имота. 

Чл.14.НАЕМАТЕЛЯТ дължи обезщетение за всички вреди, причинени виновно в срока на 

действие на договора. 

Чл.15.НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да съобщава незабавно на НАЕМОДАТЕЛЯ за всички 

посегателства на трети лица спрямо наетия имот. 

Чл.16. НАЕМАТЕЛЯТ няма право да изменя едностранно предназначението на ползването. 

Чл.17. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да върне имота след прекратяването на договора в същото 

състояние, в което е бил предаден, като се отчита обичайното изхабяване. 

Чл.18. НАЕМАТЕЛЯТ има право да си служи с имота по начина, уговорен в чл.2 на 

договора. 



 

Чл.19. (1)НАЕМАТЕЛЯТ може да извършва трайни реконструкции и подобрения на наетия 

имот само след изричното писмено съгласие на страните и постигането на писмено 

споразумение между страните относно разпределението на разноските. 

(2) НАЕМАТЕЛЯТ поема задължението да монтира за своя сметка всички необходими за 

функционирането на обекта съоръжения, както и да се снабди с всички необходими 

разрешения за осъществяване на търговска дейност. Същите, след изтичане сока на 

договора остават за НАЕМОДАТЕЛЯ. 

Чл.20 Да впише настоящия договор в Службата по вписванията при Агенцията по 

вписванията на територията на Районен съд - Враца, след което в едноседмичен срок да 

върне един от екземплярите на НАЕМОДАТЕЛЯ. 

 

III.Срок и прекратяване на договора 

Чл.21.Настоящият договор се сключва за срок от 3 (три) години, считано от датата на 

подписването на настоящия договор или от датата на изготвяне на приемо-предавателния 

протокол, която от двете дати настъпи по-късно. Ако след изтичането на срока 

НАЕМАТЕЛЯТ продължи да ползва имота със знанието и без противопоставянето на 

НАЕМОДАТЕЛЯ, договорът се счита продължен за неопределен срок. 

Чл. 22. Договорът се прекратява: 

1.При изтичане на срока; 

2.По взаимно съгласие; 

3.Едностранно с писмено предизвестие до другата страна, направено поне 30-тридесет дни 

по-рано; 

4.Едностранно без предизвестие от НАЕМОДАТЕЛЯ при неплащане на наемната вноска в 

срока по чл. 5, ал. 3 от настоящия договор и/или при системно /повече от 3 констатирани 

случая/ неспазване на нормативните разпоредби за храненето на учениците, поддържане на 

лоша хигиена или продажба на негодна за употреба и опасна за здравето храна; 

5.При неплащане на месечната наемна вноска в продължение на 2-два последователни 

месеца, НАЕМОДАТЕЛЯТ изпраща покана за плащане на НАЕМАТЕЛЯ и ако в 30-

тридесет дневен срок от поканата НАЕМАТЕЛЯТ не изплати дължимите суми, 

НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да прекрати договора съгласно чл.87 във връзка с чл.232 от 

ЗЗД, като сумата по чл.6 остава на негово разпореждане. 

6.При погиване на имота. 

 

IV.Допълнителни условия 

Чл.23.(1) Настоящият договор може да бъде изменен или допълнен само по взаимно 

съгласие между страните, изразено в писмена форма, което става неделима част от 

договора, без с това да се намалява достигнатата на търга цена или предмета на договора. 

(2)При промяна в нормативната уредба, регламентираща упражняването на правата на 

собственост на Община Враца в търговските дружества по отношение на имоти, 

представляващи частна или публична общинска собственост, както и при решения на 

Общински съвет – Враца, имащи отношение към имота, предмет на договора, в това число 

и промени в наемната цена на имоти – частна или публична общинска собственост, 

настоящия договор се изменя в съответствие с новата нормативна уредба. При непостигане 

на съгласие между страните по условията, договора се прекратява без никоя от страните да 

носи отговорност. 

Чл.24.Страните решават възникналите между тях спорове по взаимно съгласие, а ако това е 

невъзможно - по съдебен ред. За неуредените с този договор въпроси се прилагат 

разпоредбите на гражданското законодателство на Република България. 

Адреси за контакт между страните по договора и банкови сметки: 

НАЕМОДАТЕЛ    НАЕМАТЕЛ 

„СБАЛПФЗ – Враца“  ЕООД  ………………………………….. 

Гр. Враца, ул. „Генерал Леонов“ № 93 …………………………………… 

БАНКОВА СМЕТКА   БАНКОВА СМЕТКА 

………………………………………… ……………………………………. 



 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ   ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ 

………………………………………… ……………………………………. 

 

Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра – по един за страните и един 

за Службата по вписванията при Агенция по вписванията на територията на Районен съд - 

гр.Враца. 

 

ЗА НАЕМОДАТЕЛ:     ЗА НАЕМАТЕЛ:  

 

Д-р Костадин Шахов,  

УПРАВИТЕЛ „СБАЛПФЗ – Враца“  ЕООД 

      

/……………………….. /        

Гл. Счетоводител:.............        

      

        

 

     

 

 

Запознат съм/сме и съм/сме съгласен/и с клаузите по договора 

 

........................... 

/........................../ 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: В ДОГОВОРЪТ НЕ СЕ ПОПЪЛВА НАЕМНАТА ЦЕНА! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРАВИЛА 
 

 ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ  
ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТИ ОТ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПУБЛИЧНА 

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА „СБАЛПФЗ – 
Враца“  ЕООД 

(Извлечение от Наредбата  

за реда за упражняване на правата на собственост на Община Враца в търговските 

дружества (приета с Решение № 46/21. 02. 2008 година на ОбС Враца; посл.изм.и доп.с 

решение № 786/ 29.07.2014г.)  
 
 

Раздел V 

Особени правила при сключване на някои видове договори 

 

 Чл. 12. (1) Сключването на договори за учредяване на вещни права и наем на 

недвижими имоти на едноличните търговски дружества с общинско имущество, както и 

наем на други дълготрайни активи на дружествата се извършва след провеждане на търг 

или на конкурс при условията и по реда на настоящата наредба.  

(2) Алинея 1 може да не се прилага при сключване на договори с други търговски 

дружества, в които Община Враца е собственик на капитала, съдружник или акционер, 

както и с организации на бюджетна издръжка на Община Враца. 

(3) Сключването на договорите по предходните алинеи се извършва от 

управителите на едноличните търговски дружества с ограничена отговорност или от 

изпълнителния член на съвета на директорите на едноличните акционерни дружества, 

съответно от управителния съвет след решение на Общински съвет Враца, като 

упражняващ правата на едноличния собственик на капитала в общинските търговски 

дружества. Не се изисква решение на Общински съвет Враца за сключване на договори за 

наем за срок до 3 години на недвижими имоти и други дълготрайни активи с балансова 

стойност, която не надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните 

активи към 31 декември на предходната година. 

Чл. 13. (1) Търгът се открива с решение на Общински съвет Враца, което съдържа: 

1. описание на обекта; 

2. начална цена, която не може да бъде по-ниска от определените от Общински 

съвет Враца базисни наемни цени за общински имоти; 

3. вида на търга - с тайно или с явно наддаване; 

4. начин на плащане; 

5. дата, място и час на провеждане на търга; 

6. ред за закупуване на тръжната документация, размер и начин на плащане на 

нейната цена и мястото за нейното получаване, както и размер на депозита; 

7. условия за оглед на обекта; 

8. краен срок за приемане на заявления за участие; 

9. специални изисквания към участниците, когато това се налага от вида на обекта, 

и други тръжни условия; 

10. ден, място и час на повторното провеждане на търга; 

(2) С решението по ал.1 Общински съвет Враца утвърждава тръжна документация 

и упълномощава управителния орган на дружеството да назначи комисия за провеждане на 

търга, както и да одобри протокола от проведения търг и сключи договор със спечелилия 

търга участник. Комисията се състои от 5 члена, като задължително в нейния състав се 

включват длъжностно лице от  Отдел «Управление на общинската собственост», към 

Дирекция “Бюджет и финанси “ на Община Враца и правоспособен юрист. 

(3) При сключване на договори за наем за срок до 3 години на недвижими имоти и 

други дълготрайни активи с балансова стойност, която не надхвърля 5 на сто от общата 

балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година, 



 

търгът се открива с решение на управителния орган на дружеството, което съдържа 

условията на търга по ал.1, т.1 – 10. Управителният орган на дружеството назначава 

комисия за провеждане на търга в състав от 5 члена, от които: длъжностно лице от Отдел 

«Управление на общинската собственост», към Дирекция “Бюджет и финанси “  на Община 

Враца и правоспособен юрист. 

(4) Условията на търга по ал. 1, т. 1 – 10 и ал. 3 се разгласяват чрез обявление поне 

в един местен ежедневник най-малко 14 дни преди датата на търга. 

(5) Търгът се провежда при условията на чл. 14 и чл. 15. Когато на търга се яви 

само един кандидат от подалите заявления за участие, търгът се отлага с един час и ако 

след този срок не се яви друг, кандидатът се обявява за спечелил по предложената от него 

цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена. Когато на търга не се яви 

кандидат, той се обявява за непроведен и се провежда повторно в едномесечен срок 

съгласно ал. 1, т. 10.  Когато на търга, провеждан повторно, се яви само един кандидат, той 

се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от 

началната тръжна цена. 

(6) За спечелил търга се определя участникът, предложил най-високата цена. Той е 

длъжен да заплати предложената цена в сроковете и съгласно условията на търга. При 

неизпълнение депозитът на първия участник се задържа, а за спечелил търга се определя 

участникът, предложил следващата по размер цена. 

Чл. 14. (1) При търг с явно наддаване председателят на комисията обявява 

първоначалната цена, от която да започне наддаването, и определя стъпката на наддаване. 

Тя не може да бъде по-малка от 1 на сто и по-голяма от 10 на сто от началната цена. 

(2) Наддаването се извършва чрез гласно обявяване от участниците на 

последователни суми над началната цена, разграничени от председателя на комисията със 

звуков сигнал. Всяко увеличение трябва да бъде равно на наддавателната стъпка. 

(3) Участниците обявяват високо и ясно предлаганите от тях суми. Обявената от 

участника сума го обвързва към комисията и другите участници в търга без право на 

позоваване на грешка. 

(4) Преди третото обявяване на последната оферта се прави предупреждение, че е 

последна, и ако няма други предложения, наддаването приключва със звуков сигнал от 

председателя, който обявява спечелилия търга и предложената окончателна цена след което 

закрива търга. 

(5) Не се връща и депозитът на участник, който е определен за спечелил търга, но 

откаже да заплати предложената от него цена. 

Чл. 15. (1) Търг с тайно наддаване се провежда чрез предварително подаване на 

писмени предложения от всеки участник в запечатан плик.  

(2) В деня на провеждането на търга комисията разпечатва подадените пликове и 

се запознава с редовността на подадените документи 

(3) По преценка на председателя на комисията заседанието й може да бъде открито 

или закрито. 

(4) Комисията отбелязва върху всеки плик входящия номер на офертата на 

кандидата, името му, платежния документ за внесен депозит, предложената цена и другите 

обстоятелства по редовността на подадените документи. 

(5) Редовно подадените оферти се класират според размера на предложената цена 

за обекта. В случай че двама или повече кандидати са предложили еднаква най-висока цена, 

търгът завършва с явно наддаване между тях, като наддаването започва от предложената 

цена. 

(6) Обстоятелствата по ал.4 и ал.5 се констатират с протокол на комисията, който 

се подписва от всичките й членове. 

Чл. 16. Въз основа на резултатите от търга управителният орган на дружеството 

сключва договор със спечелилия търга участник. 

 

 


