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or 17,11,2016
2o6r.

3a oTKpI|BaHeHa rrpoueAypa3a oTAaBaHeII0A HaeMHa HeABrDnr{M
rrMOTny6ruvua Abp)r(aBHaco6crneHocr
MoTHBH:
HMorbr ce rlpeAocraBtnoA HaeM3a rbpfoBcKa 4efiuocr 6es npano ga ce
H3BbpIIrBa npo4ax6a Ha aJIKoxoJI,c ueJI o6clyxnaHe 14corruarnHo3aAoBoJrflBaHe
Ha
HylIqHTe Ha cryAeHTH, nperloAaButeru n cny)Kr,rrenr4B cryAeHTcKHre o6rqexnrnr ua
CoSuficxrayHHBepcr4Ter,,CB.
KlaueHr Oxpra4crcu".
Ha ocHoeaHue
v1.16,ar.2 , yrs Bpb3Kac vl.l9, al.l or 3arcoH
3a AbpxaBHara
co6creeHocrraqr.l3 BbBBpb3Kac,rr.43 or flpanu:rHlauasanpr4nafaHeua 3arcoHasa
Ha AC or 27.04.2016r.,npororcol J\b7 rourca12,
Abp)I€BHaraco6crsenocr H perxeHr4e
6yxna,,A",T. 10
HAPEXNAM:
1. OTKPI4BAM rporleAypa 3a npoBexAaHe Ha rbpr c rafiHo HaAAaBaHe3a
orAaBaHe rIoA HaeM Ha HeABr,rruM r4Mor - ny6luuua Abp)r(aBHaco6crneHocr,
rrpeAcraBnrBarrl:
- C OEITIA IIJIOIq OT 221,53 KB.M.' HAXOAqIIO
IOMEITIEHI,IE
CE
HA
TEPIITOPVIflTA
HA
IOAEJIEHI,IE
,,COIIIIAJIHO-EI4TOBO

OECJIyXBAHE' B Ip.COOVIfl, pAtrIOH ,,CTyAEHTCKI{", EJrOK g, IIAPTEP
HA KOTA 0, C IIPEAHA3HATIEHIIE - 3A TbpfOBCKA AEfrHOCT EE3
TIPABOAA CE IT3BbPIIIBA IIPOAAXEA HA AJTKOXOJT.

2. Vvor-rr"o6err Har"bpra,Aace rroJr3Ba
cro6pasHonpeAHa3HaqeHrrero
My.
3. Ttprur Aa ce npoBercsa 19.12.2016
r. or I l:30 q., B crpaAaraHa flogerreHr4e
Cry4eHrcKHrpaA,6n. 428, n vuralHr Nl 2,
,,CBO"npu CV,,Cn.KlunaeHrOxpn.qcrcn",
er.2.
ofrPEAEJI.flM:
4. Vvorsr ce orAaBarroAHaeM3acpoKor 5 lnerl roAr.rHr.r.
qena: IOMEIIEHI,IE - C OBIIA nnoll] OT 221,53
5. flrpeonaqarHaHaeMHa
KB.M., HAXOAttqO CE HA TEptITOpVtATA HA [OrenEHI4E ,,COUI4AJIHOEHTOBOOBCJIy)KBAHE"B tp.COOI4.q,PAROH,,CryAEHTCKH", EJIOKg, tIApTEp
- 34' T:bpfOBCKA AETZHOCT
HA KOTA 0, C nPEAHA3HAT{EHI4E
6E3 rrpABO AA CE
I43BbPtlIBA IIPOA{KEA HA AnKOXOJI c nbpBoHaqanHa
rpb)KHarleHaor 8,40/oceu u
qerr,rpr,rAecerl
resaHaKB.M.,
c eruro.reH
r{/{C.
6. HaentsaraIIeHace 3annaqaao l0-ro rrncJro
HareKyrrlurMeceuno 6auxoanrr,
rlo cMerKa:IBAN: BG 23 BNBG 96613100123801, BIC: BNBGBGSDr"rafloAeneHr.re
B ErlrapcrcaHapoAHa
,,CEO" npu Co$nficKr4yHnBepcr,rrer
,,Cn. KlnlreHr Oxpu4cKr,r"
yrlpaBneHue,
6aurca- I-{enrpanHo
rp. Co$nr vrvt B 6pofi e KacaraHaflo4eleur4e,,CEO"
npn CY,,Cr. KluueHr Oxpn4cxl,r",
CryleHrcKurpaA,61.428 .

7. Депозитът за участие в търга е в размер на 187 /сто осемдесет и седем / лева и се
заплаща в брой на касата на Поделение „СБО“ при СУ „Св. Климент Охридски”, Студентски
град, бл. 42Б, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч.
8. Цената на комплект тръжна документация е 55 /петдесет и пет/ лв. с включен ДДС.
Сумата се заплаща в брой на касата на Поделение „СБО“ при СУ „Св. Климент Охридски”,
Студентски град, бл. 42Б, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч.
9. Комплектът тръжна документация се получава всеки работен ден от 14:00ч. до
16:00 ч., в стая № 106 на Поделение „СБО“ при СУ „Св. Климент Охридски”, Студентски
град, бл. 42Б, срещу представяне на документ за платена сума по т.8.
10. Дати за оглед на обекта: всеки работен ден от 10:00 ч. до 16:00 ч., след закупуване
на тръжна документация, в присъствието на представител на поделението и след заявка,
направена поне един работен ден предварително на тел: 0878216776, в срок най- късно до
14:00 ч. на 15.12.2016 г.
11. Заявленията за участие се подават лично в деловодството на Поделение „СБО“ при
СУ „Св. Климент Охридски”, Студентски град, бл. 42Б, всеки работен ден от 09:00 ч. до
17:00 ч.
12. Крайният срок за подаване на заявленията за участие в търга е 17:00 ч. на
16.12.2016 г.
13. Изисквания към кандидатите:
13.1.Да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон или по Закона за
юридическите лица с нестопанска цел.
13.2. Кандидатите да нямат непогасени задължения за данъци, задължителни
осигурителни вноски и др. задължения по данъчно-осигурителната сметка.
13.3. Кандидатите и свързани с тях лица по смисъла на т. 13.4 от настоящата заповед
да не са длъжници на СУ „Св. Климент Охридски” и да нямат неизпълнени задължения по
предходни договори сключени със СУ „Св. Климент Охридски” (към датата на провеждане
на търга да нямат неизпълнени финансови и всякакви други договорни задължения към СУ)
и да не са страна по висящи съдебни спорове със СУ „Св. Климент Охридски”.
Гореописаните обстоятелства се удостоверяват от предоставени от съответните отдели на
Университета справки за финансови задължения и висящи съдебни спорове.
13.4. Кандидатите не следва да имат помежду си свързаност, изразяваща се в общи
управляващи и представляващи лица, както и общи собственици на капитала или
дружествени дялове, видни от представените актуални състояния. За недопустима
свързаност се приема и наличието на вписан по партидата на кандидата в Търговския
регистър или Регистър Булстат управляващ или представляващ, както и собственик на
капитала, макар и заличен, който в качеството си на физическо лице или в цитираните погоре особени качества като част от структурата на юридическо лице е или то е длъжник или
страна по съдебен спор със СУ „Св. Климент Охридски”, видно от онлайн справки от
Търговския регистър или Регистър Булстат.
14. Специални изисквания към кандидатите:
14.1. Да оборудват за своя сметка наетия обект, с което да осигурят функционирането
му.
14.2. Да заплащат стойността на консумативните разходи на наетия имот.
14.3. Да извършват за своя сметка необходимите текущи и аварийни ремонти.
14.4. Да заплащат такса смет, ведно с всички такси и данъци, свързани с дейността на
наетия имот.
15. До участие в търга се допускат само онези кандидати, които в срока по т. 12,
подадат заявление отговарящо на условията и съдържащо всички документи, съгласно
утвърдените с настоящата заповед тръжни документи.
16. В 14 /четиринадесет/ дневен срок от връчването на влязлата в сила заповед за
определяне на наемател, спечелилият участник заплаща първата наемна цена и
гаранционната вноска в двоен размер на месечната наемна цена (с ДДС), предложена от него.

Депозитът се внася по сметка на Поделение „СБО“ при СУ „Св. Климент Охридски“, при
БНБ – Централно управление – IBAN: BG 23 BNBG 9661 3100 1238 01, BIC: BNBGBGSD
или в брой на касата Поделение „СБО“ при СУ „Св. Климент Охридски”, Студентски град,
бл. 42Б и обезпечава изпълнението на договора. Депозитът се връща по сметка на наемателя
в двумесечен срок след прекратяване на договора. От депозита се прихващат безусловно
уговорените неустойки по договора или вреди, нанесени на наемодателя от виновното
поведение на наемателя.
У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
17. Следната тръжна документация:
17.1. Заявление за участие в търга – образец № 1;
17.2. Писмено ценово предложение (оферта) – образец № 2;
17.3. Декларация за извършен оглед на обекта – образец № 3;
17.4. Декларация по чл.264, ал.1 от ДОПК;
17.5. Декларация – образец № 4;
17.6. Декларация за липсата на финансови задължения и съдебни спорове със
Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – образец № 5;
17.7. Декларация за приемане на проект за договор за наем – образец № 6;
17.8. Проект на договор за наем;
17.9. Списък на необходимите документи за участие в търга;
17.10. Копие от настоящата заповед, с изключение на състава на комисията.
О П Р Е Д Е Л Я М:
18. Следните допълнителни документи, които да бъдат представени от кандидатите за
участие в търга и приложени към заявленията им:
18.1. Удостоверение от Агенцията по вписванията за вписване на търговеца в
търговския регистър или съответния Окръжен съд по седалище на ЮЛНЦ, издадено не порано от три месеца преди датата на провеждането на търга- заверено копие с подпис и
печат на участника;
18.2. Удостоверение за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност
(ЗДДС) , ако е регистриран – заверено копие с подпис и печат на участника.
18.3. Удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителна сметка по
чл.87, ал.6 от ДОПК, издадено от съответната Териториална дирекция на Националната
агенция за приходите (НАП), издадено не по-късно от три месеца от провеждането на търга оригинал;
18.4. Свидетелство за съдимост на участника – физическо лице, респективно
едноличен търговец (издадено не по- късно от три месеца преди провеждането на търга); за
юридически лица свидетелство за съдимост на членовете на управителните и контролните
органи на търговското дружество (издадено не по- късно от три месеца преди провеждането
на търга) – оригинал.
19.Освен гореизброените документи се прилагат и :
19.1. Документ за внесен депозит за участие в търга - оригинал;
19.2 Документ за закупена тръжна документация - заверено копие с подпис и печат на
участника;
19.3 Нотариално заверено пълномощно в оригинал или нотариално заверен препис, на
лицето, подписало офертата и заверило документите, когато същото е различно от
посоченото за представляващ кандидата в удостоверението от Търговския регистър към
Агенцията по вписванията за вписване на търговеца или от съответния Окръжен съд по
седалище на ЮЛНЦ.

rlo roqKu 17, 18 u 19
20. HenpegcraBrHeroHa Hsrcofior rrocoqeHuTeAoKyMeHTI4
yr{acTl4e
Ha yqacTHHKa
oT no-HaTaTT,tuHo
BOAHAo oTcTpaHgBaHe
3arroBeA,
oT HacToqrqaTa
B rbpfa.
2l.fopera:6poeHr,rre AoKyMeHru rpr6na ra ca nocraBeHI,l B 3areqaraH
Herrpo3paqeH[Jrr4K c HeHapyrxeHarlrJrocr, rcofrro crAbp]I(a ABa TIJIHKac tcHo
I{EHA" sbc cneAHorocbAbp)KaHl4e:
o6ogHaqesne",{OKVMEHTI4" rz "IPEIJIA|AHA
- fllurc J\b 1 c HaArrr.rc"AOKyMEHTI4", cbArp)Kaul BcHr{KI4H3r4cKyeMH
AoKyMeHTI,r
cbfJracHoHacTottqr4reyKa3aHHfl;
- Ilrur J\b 2 c Hap'truc"IPEAJIAfAHA
IIEHA", cbgT,p)KarqnpeArraraHaraor yqacrHl4Ka
HaeMHarleHa.
rrJrr4KoBe
ce r43nncBallMero v alpeca Ha
Brpxy rrJrr,rKbr,cbAbp)rcau ropeonr4caHr4Te
Ha rbpra, cbrJracHo
yr{acrHnKa, re:re$oH, $axc u/uttu e-mail. H HaI4MeHoBaHHero
sa rcoftro yqacrBa.
Tpb)ruara AoKyMeHral1:r'fl,
22. Oprauwa\vflTa no noAroroBKara Ha rbpra ce r43BbprxBaor orAeJI ,,Vuorv"
rroA rrpeKus KoHTpo,'IHa Al4peKropaHa floAeleuue ,,CEO" npu CY ,,CB. KltzueHt
Oxpugcrcu'0.
H eAI,rHMecreH
23. YcnosuflTa Ha rbpru ga ce ny6rrdKyBarB eAHHHaqr,IoHaJIeH
Kluttesr
Oxplt4crcn" HailKaKToI,I Ha I4HTepHercrpaHl4r\araHa CV ,,Cn.
e)KeAHeBHr.{K,
Ha o$eprure. Vc.iloeuqraHa rbpra Aa ce
MilJrKo30 auu npeln rcpaimur.cpoK 3a rroAaBaHe
Mqcro B crpaAara ua llogeleHr,re,,Corlr4arHo- 6nroeo o6cryxnaHe"
o6qeqr H Ha Br4AHo
npn CV ,,Ce. KrunaeHr Oxpu4cKtz", CryAeHrcKI4rpag, 6,r. 428, Y 3 AHeseHcpoK or
Ha3arIoBeATa.
H3AaBaHerO
24.HasHa'reHaB AeHflHa rbpra crc 3anoeeAHa peKropa Ha CV ,,Ce. KluveHr
Oxpn4crcu" KoMr4crrrcneABaAa ycraHoBu 6por. Ha rroAaAeHnreKoMnJIeKTH
AoKyMeHTuB
qe
HMa
[oAaAeH
IIoHe eAHH
Ha rbpfa, a clyuafi,
AeHr, o[peAeneH 3a rrpoBe)KAaHe
H3I4cKyeMH
Ha npr4no)I(eHHre
3a-yqacTlje,Aa npoBepHpeAoBHocTTa
KOMTTJTeKT
AOKyMeHrr4
AOKyMeHrr,r.
25.KonaucuflTa Ia orcrpaHr4 or ylracrue yr{acrHr4ur4rec Jlr{ncBarqr4vt/ulu
HepeAoBHH
AoKyMeHTI4.
26.Kot"tucusra Aa pa3rneAa B orKpHTo 3aceAaHl4e (e [pncbcrBl4ero Ha
yqacrHr,rqr,rrevrrvr rexHr,r npelcraeureln) ueHoBnre rlpeAnoxeHnt Ha AonycHarure
KAHArr!.Arpr
V IA rv KnacHpacllope.{ pa3MepaHa rlpeAnoxeHara oT rtx I-leHa,cbrJlacHo tul.
54, an. 1 or IIII3!C.
or KoMHcvflTatto [poBexAaHe
2T.Pesymarr{Teor rspra Ia 6r4ar KoHcrarr,rpaHu
Ha rbpfa c npoToKon.
28.KolrucuflTa Aa npeAcraBl Ha Pexropa Ha CV ,,Ce.Krt4N{eHrOxpngcrcn"
rrporoKonor rbpra c qqnara AoKyMeHrarrr4rH rIpoeKTHa 3arIoBeArlo peAaHa LrJt.l3,a,r. 3
rbpra
or flfl3!C, BbB Bpr,3Kac ur.55, an. 1 or tlll3Ac, 3a orrpeAenflHeHa cneqeJIHJII4t
KaHAr4AarH HaeMHarleHa.
rbpra KaHAr4Aar14HaeMHaraueHa
29. 3anoselra 3a onpeAeJrrHeHa cneqeJrr.{nrlr
peAa
lro
Ha
AAnrusltcrparuBHollpouecyanHnt
yr{acrHr,rr.Iure
B
rbpra
Ha
cro6qu
Aa
KOAeKC.
30. 3anose1Ta 3a orrpeAenrHeHa HaeMarenAa ce o6qsn Ha BHAHoMtcro B
cfpaAara Ha floAe:reuue ,,CoquaJIHo- 6uroeo o6clyxeaHe" npt4 CV ,,Ce. Klnnresr
Oxpu4crcn",CrygeHrcrcvrpar,6tt. 428I4 Ha HHrepHercrpaHnlrarana CY.

