
 

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ 

На основание чл. 16, ал. 2 от ЗДС във вр. с чл. 19, ал. 1 от ЗДС, чл. 13, ал. 2 вр. 

ал. 5 и чл. 43 от ППЗДС НАЦИОНАЛЕН УЧЕБЕН КОМПЛЕКС ПО КУЛТУРА С 

ЛИЦЕЙ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА обявява търг с 

тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот – публична държавна 

собственост, намиращ се в гр. София, кв. Горна Баня, ул. „Вечерница“ №21 

представляващи: 

Обект: ОБОСОБЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ-БЮФЕТИ – Ученически бюфет, находящ се в 

сграда с Идентификатор 68134.4330.80.1  с обща площ от 50 кв.м; 

- Бюфет за учители, находящя се в сграда с Идентификатор 68134.4330.80.2  с 

обща площ от 75 кв.м; 

 

АДС № 00953 от 24 юни 1998 г. във връзка с ПМС 87/26.05.1992 г.; 

Заповед за откриване на тръжната процедура: 

Дата и час на провеждане на търга: 26.06.2018г. от 10:30 ч. 

Начална тръжна цена, в лева 7,40 на кв. метър:  

Депозитна вноска, в лева: 50лв. 

Срок за отдаване под наем: пет години.  

Предназначение на имота: търговски помещения. Върху наемната цена се 

начислява ДДС. 

В търга може да участва всяко местно юридическо лице, което: не в 

производство по обявяване в несъстоятелност или не е обявено в несъстоятелност; 

не е в производство по ликвидация, няма публични задължения, не е осъждано с 

влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната или 

осигурителната система, вкл. изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от НК; подкуп по 

чл. 301 – 307  НК; участие в организирана престъпна група по чл. 321 - 321а от НК; 

престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от НК; престъпление против 

стопанството по чл. 219 – 252 от НК (изискването се отнася за физическите лица и 

лицата, представляващи по закон юридическите лица) и което представи ясна 

концепция, съобразена с предназначението на имота Ясна концепция, съобразена 

с предназначението на имота, /с предложение за асортимент от закуски и напитки, 



като същият следва да бъде изготвен в съответствие с изискванията на Наредба № 

37 от 21 юли 2009 г. за здравословно хранене на учениците/ 

 Търга ще се проведе в административната сграда на НАЦИОНАЛЕН УЧЕБЕН 

КОМПЛЕКС ПО КУЛТУРА  С ЛИЦЕЙ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК И 

КУЛТУРА, адрес: гр. София, кв. Горна Баня, ул. „Вечерница“ №21, заседателна зала. 

 Депозитът се внася по сметка на НАЦИОНАЛЕН УЧЕБЕН КОМПЛЕКС ПО 

КУЛТУРА С ЛИЦЕЙ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА  

IBAN: BG 57 UNCR 966003110037710 , BIC: UNCRBGSF, обслужваща банка: 

Уникредит Булбанк АД. Краен срок за внасяне на депозита: не по късно от 16.00 часа 

на 22 юни 2018 г. 

Получване на тръжната документация: в сградата на НАЦИОНАЛЕН УЧЕБЕН 

КОМПЛЕКС ПО КУЛТУРА С ЛИЦЕЙ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК И 

КУЛТУРА, гр. София, кв. Горна Баня, ул. „Вечерница“ №21  , стая № Деловодство, 

всеки работен ден от 09.30ч. до 12.00 ч. и от 13.30 ч. до 16.00 ч. до 21 юни 2018 г., 

Огледът на имота се извършва всеки работен ден от датата на утвърждаване на 

тръжната документация до 22 юни 2018 г. в рамките на работното време на 

администрацията от лицата, закупили тръжни документи и след предварителна писмена 

заявка пред деловодството на НУКК. Лице за контакт: Радка Владимирова, тел. 

02/9048250 

 Срок за подаване на заявления за участие в търга: не по-късно от 16.00 часа 

на 22 юни 2018 г. в административната сграда на НАЦИОНАЛЕН УЧЕБЕН 

КОМПЛЕКС  С ЛИЦЕЙ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА. 

 Критерий за оценка на ценовото предложение: най – високата цена; 

Условия и документация за участие: Изискванията към 

кандидатите/участниците, необходимите документи за участие в търга, условията за 

провеждане на търга, условията за ползване на обекта и други са посочени в Тръжната 

документация и са публикувани на интернет страницата на НАЦИОНАЛЕН УЧЕБЕН 

КОМПЛЕКС ПО КУЛТУРА С ЛИЦЕЙ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК И 

КУЛТУРА (линк към страницата); 

 Лице за контакт: Румен Доновски, Илия Джанев тел. 0888241101,0889257256, e-

mail: NUKK@ABV.BG 

 Web-site: http://www.nukk.org/ 


