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Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за
отдаване под наем на Офис с наемна площ 100,00м2, находящ се на първи 

етаж на Учебен корпус 1 на ИУ-Варна с адрес гр.Варна, бул.”Княз 

Борис I” №77, обявена със заповед № РД-14-64/04.06.2021г.

К Р А Е Н  С Р О К
за предаване на заявленията за участие 

до 14:00 часа на 09 юли 2021г. - през работните дни в Ректорат (стая 209) в 
Учебен корпус -  1 на Икономически университет - Варна адрес: 

гр. Варна, бул. „Княз Борис I” № 77 
в запечатан плик с надпис:

„Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на офис”, върху който 
изписват името на кандидата, адрес за кореспонденция и телефон.

Документацията може да се изтегли в електронен вид на адрес:

https://ue-varna.bg/bg/p/8401

ВАРНА 2021Г.

http://www.ue-varna.bg
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На основание чл. 13, ап.2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната 
собственост, чл, 16, ал.1 и ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост с 
планирано предназначение за офис за комплексно обслужване на физически и 
юридически лица - посетители на сградата (обществено обслужващи 
дейности), с цел внасяне на дължими такси, депозити, гаранции и др., по 
сметки на ИУ-Варна, насочено към улеснение основно на студентите, допускане 
на студенти за провеждане на практическо обучение, както и възможността за 
реализиране на приход от отдаване под наем на имота,

НАРЕЖ ДАМ :

Откривам процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за 
отдаване под наем на „Офис с наемна площ 100,00м2“, находящ се в гр.Варна, 
бул.”Княз Борис I” №77, етаж I Учебен блок -1 -  сграда, публична държавна 
собственост, с предоставени права за управление на Икономически 
университет -  Варна, АДС №9200/01.11.201бг. находяща се в имот с 
идентификационен №10135.2560.344, сграда с идентификационен 
№10135.2560.344.3, предходен АДС №2969/27.03.2000г, гр. Варна, район 
Приморски, община Варна, област Варна.

Мотиви: Повишаване на приходите на Икономически университет -  
Варна, провеждане на практическо обучение на студентите и улесняване на 
студентите, преподавателите и гостите при внасяне на дължими такси, 
депозити, гаранции и др., по сметки на ИУ-Варна.

1. Търгът да се проведе при следните условия:
1. Помещението следва да се ползва за офис.
2. Начална тръжна цена на едномесечна наемна вноска е в размер на 5 020.00лв. 

/пет хиляди и двадесет лева/ без включен ДДС, съгласно изготвена пазарна 
оценка от 25.05.2021 г.

3. Площта се отдава под наем за срок от 5 (пет) години.
4. Кандидатите да представят в запечатан плик с надпис „Търг с тайно наддаване 

за отдаване под наем на банков офис”, върху който изписват името на 
кандидата, адрес за кореспонденция и телефон, следните документи:

4.1. Списък на документите поставени в плика със заявлението за 
участие.
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4.2. Документ за внесена депозитна вноска за участие в търга.
4.3. Заявление за участие (по образец - Приложение 1).
4.4. Декларация за съгласие с условията на договора (по образец - 

Приложение 2).
4.5. Декларация за оглед на обекта (по образец - Приложение 3)
4.6. Декларация за липса на задължения към ИУ-Варна (по 

образец - Приложение 4).
4.7. Декларация, че дружеството (търговеца) не е обявено в 

несъстоятелност, в ликвидация или не е в производство по 
несъстоятелност (по образец - Приложение 5).

4.8. Декларация, че лицата и/или членовете на органите за 
управление на дружеството не са лишени от право да 
упражняват търговска дейност и не са осъдени с влязла 
присъда за престъпление против собствеността и 
стопанството, (по образец - Приложение 6).

4.9. Декларация за липса на свързаност съгласно чл. 19 а ЗДС 
(Приложение 7)

4.10. Удостоверение за липса на задължения по смисъла на чл. 162 
ал. 2 ДОПК към държавата

4.11. Удостоверение за липса на задължения по смисъла на чл. 162 
ал. 2 ДОПК към общините.

4.12. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписало 
заявлението в случай, че няма представителна власт по 
документ за регистрация

4.13. Ценово предложение (по образец - Приложение 8). Представя 
се в отделен запечатан плик, поставен в плика със 
заявлението за участие с надпис “Предлагана цена за 
отдаване под наем на офис“.

5. Заявленията за участие се предават лично или изпращат по пощата с обратна 
разписка на адрес: Икономически университет - Варна - Учебен корпус - 1, 
Ректорат (стая 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр. Варна, п.к. 9002 до 14:00 
часа на 9 юли 2021 г.

6. Търгът да се проведе от 10:30 часа на 12 юли 2021г. в конферентна зала 320 
на Икономическия университет -  Варна гр. Варна, бул. ’’Княз Борис I” № 77, 
Учебен блок -  1.

7. Закупуването на документацията се извършва от 15 юни 2021г. до 30 юни 2021 г. 
/вкл./ през работните дни от 9:30-12:00 и 13:00-15:30 часа в канцеларията на 
Ректората /стая 209/ на Икономически университет - Варна срещу 6.00 /шест/ 
лева с включен ДДС, платими в касата на Университета (кабинет 231 на 
Учебен блок № 1, бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна).
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8. Оглед на обекта да се извършва всеки работен ден от 10:00ч. до 12:00ч. до деня 
преди провеждане на търга срешу документ за закупена тръжна документация. 
Лице за контакт Свилен Столаров -  Помощник ректор, gsm0882 165 167.

9. Начин на плащане на наемната вноска по договора за наем - чрез банков 
превод.

10. Вид и размер на депозитите:
10.1. депозит за участие в размер на 500.00лв. (петстотин лева), внесен 

по сметка Икономически университет -  Варна:
IB AN: BG64 STSA 9300 3329 2762 00, BIC: STSABGSF при ТБ „БАНКА ДСК”

ЕАД -  клон Варна;
10.2. депозит, равняващ се на един месечен наем с включен ДДС в лева, 

внесен по банковата сметка на Икономически университет -  Варна
IB AN: BG64 STSA 9300 3329 2762 00, BIC: STSABGSF при ТБ „БАНКА ДСК”

ЕАД -  клон Варна, 
който се представя в момента на сключването на договора за наем.

11. Заявлението за участие на кандидата се подготвя в съответствие с изискванията на 
т. 4 от настоящата заповед.

12. Класирането участниците се извършва по най-високото ценово предложение.

II. Утвърждавам тръжни документи за провеждане на търг с тайно 
наддаване за отдаване под наем на офис, съдържащи:

1. Извлечение от настоящата заповед без имената на членовете на комисията.
2. Проект на договор за наем.
3. Образец на Приложение № 1.
4. Образец на Приложение № 2.
5. Образец на Приложение № 3.
6. Образец на Приложение № 4.
7. Образец на Приложение № 5.
8. Образец на Приложение № 6.
9. Образец на Приложение № 7.
10. Образец на Приложение № 8.

III. Назначавам комисия по провеждането на търга в състав:

Резервни членове:
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IV. Дейност на комисията и други процедурни изисквания:
1. Комисията се запознава с редовността на подадените документи, като ги 

сравнява с приложения списък в заявлението за участие.
2. Класирането се извършва в низходящ ред според размера на предложената 

цена от кандидатите. На първо място се класира кандидатът предложил най“ 
висока наемна цена.

3. Комисията да изготви протокол отразяващ дейността й.
4. Условията на търга по отношение на обекта, началната цена, срока за подаване 

на заявленията за участие да се обнародват в два централни ежедневника, най- 
малко 30 /тридесет/ дни преди крайния срок за подаване на заявленията за 
участие.

5. Извлечение от настоящата заповед, с изключение състава на комисията да се 
обяви в тридневен срок от издаването й на видно място в сградата на 
Икономически университет -  Варна и на Интернет страницата на 
Университета в раздел „Търгове“.

6. Заповедта по реда на чл.13, ал.З от Правилника за прилагане на Закона за 
държавната собственост, за определяне на спечелилия търга кандидат, 
наемната цена и условията на плащане да се обяви най-късно до 26 юли 2021 г.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на заинтересованите лица за
сведение и из]

ЗАМ .-РЕКТО

/^ ^ ^ ^ Й ^ о р м а ц и я т  е заличена" 
< :/ на Основание чл. 4, т. 1 
5i|T тт. Регламент ЕС 2016/679j
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ПРОЕКТОДОГОВОР 
ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОФИС 

№ ........................................................

Днес, .............  2021 г. на основание заповед № РД-14-64/04.06.2021 г. на Зам.-
Ректора ФПД на ИУ -  Варна, касаеща провеждане на търг с тайно наддаване за 
отдаване под наем на офис, находящ се на първия етаж на Учебен корпус -  1 на 
Икономически университет - Варна гр.Варна, бул.”Княз Борис Г  №77, етаж I Учебен 
блок -1 -  сграда, публична държавна собственост, с предоставени права за управление 
на Икономически университет -  Варна, АДС №9200/01.И.2016г. находяща се в имот с 
идентификационен №10135.2560.344, сграда с идентификационен №10135.2560.344.3, 
предходен АДС №2969/27.03.2000г, гр. Варна, район Приморски, община Варна, област 
Варна, предложение на комисия за провеждане на процедурата с протокол
вх.№...../...........2021г. и Заповед на Зам.-Ректор ФПД на ИУ - Варна № РД-14-
......./.........2021г. между:

1. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА, със седалище и адрес на 
управление гр. Варна, п.к.9002, бул. “Княз Борис I” №77, идентификационен номер по 
ДДС BG000083619, представляван на основание заповед № РД 14-1523/12.06.2019г. от 
доц. д-р Божидар Чапаров - Зам.-ректор по ФПД и Гергана Нанева -  Заместник главен 
счетоводител, наричан по-долу за целите на договора НАЕМОДАТЕЛ
и
2.  със седалище и адрес на управление гр................. . п.к......,
ул...................  №...., идентификационен номер .......................... . идентификационен
номер по ДДС BG...................... ..., IB AN: BG..........................BIC:.......................при ТБ
„.................... ” ЕАД -  клон............... представлявано о т .............................- Управител,
наречено за краткост в настоящия договор НАЕМАТЕЛ, - класиран на първо място 
след провеждане на търга,
се сключи настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ И НАЕМНА ЦЕНА
Чл. 1. Наемодателят предоставя на Наемателя за временно и възмездно ползване на 
офис, находящ се на първия етаж на Учебен корпус -  1 на Икономически университет - 
Варна -  сграда, публична държавна собственост, с предоставени права за управление на 
Икономически университет -  Варна, АДС №9200/01.11.2016г. находяща се в имот с 
идентификационен №10135.2560.344, сграда с идентификационен №10135.2560.344.3, 
предходен АДС №2969/27.03.2000г, гр. Варна, район Приморски, община Варна, област
Варна, срещу заплащане на месечна наемна цена в размер н а ................................... без
включен ДДС и .............................  с включен ДДС, съгласно ценово предложение -
неразделна част от настоящия договор.
Чл. 2. Предназначение ~ за офис.

II. СРОК
Чл. 3. Настоящият договор влиза в сила от 30.08.2021г. и за срок от 5 /пет/ години до 
30.08.2026г.
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III, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 4. (1) Наемодателят е длъжен да предостави за ползване площите описан в чл.1 от 
настоящия договор, чрез подписване на двустранен приемо-предавателен протокол.
(2) Наемодателят има право:
1. Да получава в срок уговорената цена.
2. Да извършва текущ контрол по изпълнението на клаузите на настоящия договор, 
като неговите указания са задължителни за Наемателя.
3. Да съгласува и писмено да одобрява проекти за ремонт в обекта, представени от 
Наемателя.
4. След прекратяване на договора да получи отдадените площи във вида, в който ги е 
предал.
Чл. 5.(1) Задължения на Наемателя:
5.1. Да ползва площите с грижата на добър стопанин и да взема необходимите мерки 
за опазването му от посегателства на трети лица.
5.2. Да уведомява незабавно Наемодателя за посегателства върху наетия офис от 
страна на трети лица и нанесени повреди, както и да предприема мерки за 
предотвратяването на щети в по-големи размери
5.3. Да отстранява за своя сметка всички повреди, поправки и текущи ремонти, 
появили се при ползването или небрежно и виновно поведение при експлоатация на 
офиса.
5.4. Да осигури обслужващ персонал за своя сметка.
5.5. Да заплаща наемната вноска чрез банков превод до 5~то число на текущия месец 
на ползването. За всеки просрочен ден заплаща допълнително по 0,5 % върху 
упоменатата месечна наемна цена.
Банкова сметка: ИУ -  Варна:
Банка: ТБ „БАНКА ДСК” ЕАД -  клон Варна 
BIC: STSABGSF
IBAN: BG02 STSA 9300 3144 1016 00.
5.6. Да заплаща ежемесечно консумираната електроенергия според показанията на 
електромера в обекта при първоначална стойността, уточнена с двустранно подписания 
приемо-предавателен протокол.
5.7. При изтичане на срока на действие на договора, да предаде офиса в 
едноседмичен срок в състоянието, в което го е приел с протокол-опис. Наемателят 
обезщетява Наемодателя за причинените през време на ползването на имота вреди, 
включително и за вредите, причинени от трети лица, които той е допуснал в имота.
5.8. Да се снабди с всички необходими за дейността документи, изискуеми от 
специализираните държавни и общински органи, като същите са негова отговорност и 
за негова сметка.

(2) Наемателят няма право да преотдава офиса, да го предоставя за ползване или 
да го ползва съвместно с трети лица.

(3) Наемателят декларира, че ще допуска в офиса студенти за провеждане на 
практическо обучение.

IV, ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 6. Договорът се прекратява:
6.1. с изтичане на уговорения срок;
6.2. при неспазване клаузите на настоящия договор, изправната страна може да го 
прекрати едностранно с писмено предизвестие.
6.3. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;
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6.4. при забава на плащане от страна на Наемателя;
6.5. едностранно от Наемодателя при отпадане на необходимостта от дейностите 
свързани с предмета на договора.

V. ДЕПОЗИТ, НЕУСТОЙКА
Чл. 7. Наемателят се задължава да внесе депозит - парична сума, равняваща се на един
месечен наем с включен ДДС или ..................... лв. /.........................................  лева/,
преведена по сметка на ИУ ~ Варна:
Банка: ТБ „БАНКА ДСК” ЕАД -  клон Варна 
BIC: STSABGSF
IB AN: BG64 STSA 9300 3329 2762 00.
Чл. 8. Депозитът се представя пред Наемодателя в момента на сключването на 
настоящия договор.
Чл. 9. Депозитът подлежи на връщане след прекратяване на настоящия договор при 
условие, че е налице надлежно и точно изпълнение.
Чл. 10. Във всички случаи на виновно неизпълнение на клаузите на договора от страна 
на Наемателя, Наемодателят може да прекрати договора и да получи неустойка в 
размер на три месечни наемни вноски.
Чл. 11. В случай че Наемателят задържи площите след прекратяване на договора, той 
дължи на Наемодателя освен обезщетение в размер на наемната цена и неустойка в 
размер 50 на сто от размера на наема.

VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
Чл. 12. Наемодателят и наемателят се задължават да сключат писмено споразумение за 
осигуряване здравословни и безопасни условия на труд съгласно чл. 18 ЗЗБУТ.
Чл. 13. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилага действащото българско 
законодателство.
Чл. 14. Възникнали спорове по изпълнението на настоящия договор се уреждат чрез 
преговори на добра воля, а при непостигане на споразумение - пред компетентен съд. 
Чл. 15.(1) Всички съобщения и уведомления между страните по този договор ще бъдат 
в писмена форма за действителност. Писмената форма се смята за спазена и когато 
съобщението е изпратено по електронна поща.
(2) Отговорни лица за изпълнение на настоящия договор:

За Наемодателя: Свилен Столаров -  Помощник ректор, gsm 0882 165 167;
За Наемателя:......................................... ................. . gsm:.............................

Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра - един за Наемателя и
два за Наемодателя.

ЗА НАЕМОДАТЕЛ ЗА НАЕМАТЕЛ 

ЗАМ.-РЕКТОР ФПД:   УПРАВИТЕЛ: 
/доц. д~р Божидар Чапаров/ / . .........................../

ЗАМ.-ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:........ .........................
/Гергана Нанева/

з

01.01.01 FM
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Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ 
Ж ЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

tyxb.KH.MaDtfPAyMM'fe’tO. Софи* 1239 
т*1.;(*ЗБ9*).»7 370»

На оеневание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на законзза държави ага собственост, 
аъа връзка счл. 59 от същия и 0 изпълнение на Решение № РТ - 7 сгг 31.05.2021 г. 

на Министъра на Транспорта, информационните технологии и съобщенията 
О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване аз продажба • начин на плащане на цената — в лева по 
недвижим имот — чаотна държавна бюджетна сметка на ДП НКЖИ.

собственост, представляващ апартамент М» 
616 (шестстотин и шестнадесет), изходящ се 
на седми жилищен етаж, утт. „Борисова“ №  124, 
гр. Русе. представляващ самостоятелен обект 
в сграда с идентификатор 63427,2,4886.3,109, 
със застроена площ от 24,13 (двадесет и 
четири цяло и тринадесет стотни) кв. м, с 
предназначение на самостоятелния обент: 
жилище, апартамент, ведно с прилежащи 
части: изба № 9в, о площ 32,49 (тридесет и две 
цяло чвтирццвсет и девет стотни) ха. м, както и 
0,810 %  (нула цяло осемстотин и десет хилядни 
процента) идеални части от общите части на 
сградата и от отстъпеното право на строеж, 

Търгът щв се проведе нз 15 гали 2021 г. 
а сградата на Централно управление на ДП 
НКЖИ, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза" № 110 
от 13:00 часа. при:

• начална тръжна цена в размерна 17 938,00 
(седемнадесет хиляди деветстотин тридесет и 
осем) лева, без ДДС:

- депозит за участие в търга, е размер на В
000,00 (осем хиляди) лева, в срок до 0В кши 
2021 г.;

Тръжна документация за участие а търгв се 
закупува в срох до 16:30 часа на 05 юли 2021 г., 
в стаи № 113 на ДП НКЖИ, гр. София, бул. .Кн. 
Мария Луиза' №  110. срещу невъзвръщаема 
сума а размер на 200,00 (двеста) лева, 
Тръжната документация се закупува лично или 
чрез упълномощено за целта лице, което да 
подпише декларация за конфвдвнцивлност.

Документите за участие в търга се подават 
е запемггган, непрозрачен плика деловодството 
на ДП НКЖИ - Централно управление, гр. 
София, бул. „Кн. Мария Луиза* №  110 е срок до 
17:15 часа на 09 юли 2021 г.

Заявленията, подадени по пощата или чрез 
куриерска фирма, се считат за подадени в срок, 
ако дата на изпращане е не по-късно от 09 юли 
2021 г.

Оглед на имота може да се извърши всеки 
работен ден от 9:00 до 16:00 часа, до 07 юли 
2021 г. срещу издадено удостоверение за право 
на оглед на имота - по оБразеца приложен към 
тръжната документации.

За контакти, тел. 02/932 37 ОВ - Юлия на 
Дюлгерова.

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ г 
ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА’' Е

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държаенегга собственост, 
във връзка с чл. 59 от същия и а изпълнение на Решение Na РТ - 8 от 31.0S.2021 г. 

на Министъра не транспорта, информационните технологии и съобщенията 
О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на 
недвижим, имот- честна държавна собственост, 
представляващ апартамент Ns 315 (триста 
и петнадесет), «входящ се на четвърти 
жилищен етаж, ул, „Борисова' № 124, гр. 
Русе. представляващ самостоятелен обект е 
сграда с идентификатор 63427.2.4886,3.106, 
със застроена площ от 24,13 (двадесет и 
четири цяло и тринадесет стотни) кв. м, с 
предназначение на самостоятелния обект: 
жилища, апартамент, ведно с изба №  70, с 
площ 7.31 (седем цяло тридесет и една стотни) 
кв, м, и изба N» 100, с площ 4,59 (четири цяло 
петдесет и девет стотни) кв. м, както и 0,690 % 
(нула цяло шестстотин и деветдесет хилядни 
процента) идеални части ст общите части не 
сградата и от отстъпеното право на строеж.

Търгът шв се проведе на 15 юли 2021 г. 
е сградата на Централно управление на ДП 
НКЖИ, ф. София, бул. „Кн. Мария Пуиза” № 110 
от 10:00 часа, при:

* начална тръжна цена в размер на 17 726,00 
(седемнадесет хиляда седемстотин двадесет и 
осем) лева, без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 6 
500.00 (осем хиляди и петстотин) лава. вносим, 
в срокдо 09 юли 2021 г.;

- начин на плащане на ценета - в лева по 
бкаджвтна сметка на ДП НКЖИ.

Тръжна документация аа участие в търга се 
закупува в срок до 18:30 часа на 05 юли 2021 п, 
а стая № 113 на ДП НКЖИ, гр. София, бул. „Кн, 
Мария Луиза’ №  110, срещу невьзврьщаеш 
сума в размер на 200,00 (двеста) лева. 
Тръжната документация са закупува лично или 
чрез упълномощено за целта лице, което да 
подпише декларация за конфиденциалност. 

Документите за участие в търга се подават 
в запечатан, непрозрачен плик в деловодството 
на ДП НКЖИ - Централно управление, гр. 
София, бул. „Кн. Мария Луиза” На 110 в срокдо 
17:15 часа на 09 гали 2021 г.

Заявленията, подадени го пощата или чрез 
куриерска фирма, се считат за подадени а срок, 
ако дата на изпращане е не по-късно or 09 юли 
2021 г.

Оглед на имота може да се извърши нсеки 
работен, ден от 9:00 до 16:00 часа, до 07 юли 
2021 г. срещу издадено удостоверение за право 
на оглед на имота - по образеца приложен към 
тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 37 08 - Юлияна 
Дюлгерова,

. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
СЕРТИФИЦИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ISO 9001:2015

' 90С2 Варна • буя. .Княз Борис Г 77 * Тапафон 052 643 360 ‘ Телефакс 052 643 365-tvww.ue-vama.bg
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ~ ВАРНА

на основание заповеди РД-14-63/04.06 2021 г., РД-14-64ЛМ.06.2021Г. и РД-14-65/04.Ш021Г, 
и въе връзка с чп.44, ал.1 от ППЗДС

1. По 1 /един/ квадратен негър площ за разполагане 
на вендкнг машина за кафе и топли налита - 2 броя и 
на по 2 /дваI  квадратни метра площ за разполагане на 
автомати за пакетирани стоки и безалкохолни напитки
- 2 броя в коридорите на първите етажи на Студентско 
общежитие блок 1 и Студентско общежитие блок 2 - 
сгради, публична държавна собственост, с предоста
вени праза за управление на Икономически универси
тет - Варна, изходящи се в имот с идентификационен 
№10135,2556.127 с адрес ул, «Брегалница, №65, бп.1 
сграда с идентификационен №10135.2653.127,6 и бп,2 
сграда с идентификационен №10135,2556.(27.1, гр. 
Варна, район Приморски, община барна, област Ва
рна, при иачалната тръжна цена на едномесечна на
емна вноска в размер на по 80.00лв. /осемдесет лева/ 
без включен ДДС за разполагане на вецдиг машините 
и на 100,00лв, /сто лева/ без включен ДДС за автомата 
за пакетирани стоки и безалкохолни напитки в коридо
рите на първи етаж на Студентско о&цежитае блок t 
и на 110.00лв. /сто и к«ег лваа/ без включен ДДС за 
автомата за пакетирани стоки и безалкохолни палиш 
а коридорите на ггърви етаж на Студентско общежитие 
блок 2, по пазарни оценки изготвена на 05,И.2020г. 
и 25,05.2021г. Сьгласно заповд РД-14-63/04.06.2021 г. 
търгът да се проведе от 03;30ч, на 12.0?_2021г. в кон- 
ферентна зала 320 в Учебен корпус -1 на Икономиче
ски университет - Варна с адрес йул..Кн«з Борис Г ft 
77, гр.Варна.

2. Офис с наемна площ Ю0,00м2, изходящ се в 
гр.Варна, бул̂ КнАз Борис I“ №77, етаж I, Учебен 
блок -1 - сграда, публична държавна собственост, с 
предоставени права за управление на Икономически 
университет - Варна, АДС №9200/01.11.2000г.. гр, Ва
рна, район Приморски, община Варна, област Варна 
по пазарна оценка изготвена на 25.05.2021 г, Сьшасно

заповед РД-14-64/04.00.2021г. търгът да се проведе от 
10:30ч, на 12.07.2021 г. в кокферентда запа 320 в Уче
бен корпус -1 на Икономически университет- Варна с 
адрес бул.,Княз Борис Г № 77, гр.Варна.

3. Офис с плснц 30,81 m2, находят се в Студент* 
ско общежитие блок 1 - сграда, публична държавна 
собственост, с предоставени праза за управление 
на Икономически университет - Варна, находпща 
се в имот с идентификационен №10135.2556,127 с 
адрес ул. .Брегалница“ №65, бпЛ сграда с иденти
фикационен №10135.2556.127.5, гр. Варна, район 
Приморски, община Варна, област Варна по пазарна 
оценка изготвена на 25.05.2021 г. Сьгласно заповед 
РД-14-6SJ04.06,2021 г, търгът да се проведе от 11:00ч. 
на 12.07,2021Г. в конферентна зала 320 в Унебен кор
пус -1 на Икономически университет - Варна с адрес 
бул,Княа Борис Г № 77, гр.Варна.

Търговете да м  проведат с тайно наддаване, като 
предлаганите цени представляват месечната наемна 
цена без включвн ДДС, посочена в български лева.

Закупуването на документацията се извършва 
от 15 юни 2021г. до 30 юни 202!г. грез работните дни 
от 9:30-12:00 и 13:00-15:30 часа в канцеларията на 
Ректората /стая 209 на Учебен корпус -1, бул. „Княз 
Борис!" Mi 77, гр.Варна/ на Икономичесхи университет
- Варна срещу 6.00 /шест/ лева с включен ДДС, плати
ми в касата на Университета /кабинет 231 на Учебен 
корпус ■ 1, бул. .Княз Борис I* Ns 77, гр.Варна/.

Оглед на обекта са извършва всеки работен ден от 
10:00ч. до 12:00ч. до работния ден преди провеждане 
на търга /09.07.2021 т./ срещу представен документ за 
закупена тръжна документация.

Лице за контакт Свилен Столаров - 
Пом.-рактор на Икономически университет - Варна - 

gsm 0862 165167.

ОБЯВА -НК
Чационалната гвардейска част - София, на основание чл,16, an,2, чл. 19, an. 1 от Закона за дьр- 

жавната собственост и заповед Ns РД- /04.06.2021 г. на командира на Националнатагеардейска част, 
обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване поя наен на части от недвижим имот 
-публична държавнасобствеиост/предотавви за .управлениенаНационалната гвардейска част, 
представляващи административни сгради, с наемна плац а зависимост ог зазмера на автоматите 
за продажба на.кафе и топли налшии автоматите за продажба на студени безалкохолни напити*
и пакетирани закуски - сграда Nr4 - общежитие (1ГБ), «града NtS - админиотратавна сграда (ПГЩО),
сграда №1^- инотофункданапна; зйдонистратвна сграда (щаб;на НГЧ)„,сграда:№ 23 - адмннистра- 
таано^итоаа спйда,бл.̂ В* {2Гсм^, находящи »  е гр. Софий,-.̂  «Асен Йорданов* ffe 2* В Р 1013, н;

(четири)
броаа8готеги&яр»аж6а.на'с1$в^

Льрвоначалната месечна наемна цена за 1 
кв. м. на месец:

- за заета площ от автомат-34,40 лв. без вкл. 
ДДС;

- за обслужваща площ на автомата -17,20 лв. 
без вкл. ДцС,

В наемната цена не са включени консума
тивните разходи за електроенергия и вода.

Достигнатата тръжна цена е крайна.
Срок на договора за наен - 5 (пет) години.
Депозит за участие в търга -100 (сто) лева, 

внесен по бвнков път. Банкова плетка: Уникре- 
дит Булбанк-Софмя.

IBAN-BG53 UNCR 96603320 4331 10, SIC код 
UNCRBGSF.

Дата и място на провеждане - Публичният 
търг ще се проведе на 14.07.2021 г. от 09:30 
часа в щаба на Националната гвардейска 
част.

Тръжната документация може да бъде из
теглена от сайта на Нациокалнзга гвардейска 
част: www.suards-bg.catn, рубрика Дъргове“.

Заявленията за участие в търга се подават 
в запечатан, непрозрачен плик е регистра
тура „Класифицирана информация“ в щаба 
на Националната гвардейска част в срок до 
16:00 часа на 13.07.2021 г.

Зз- спррвки и допълнителна информация
- полк. Йордан Витанов - 0569 314 402; 02 
§228903, юрисконсулти 02 9223936.

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

ДП “ НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ 
Ж ЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

<ф1. .Кч М«х1иЛуиамЧй11Ф.Соф»»й 1233 T«n.:t*3Wa)332 37М VjWwl&«U<shsb9 у tf )-.*£ ercvs&b ̂
На основание чп. 44. ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, 

във връзка с чл, 59 от същия и в изпълнение на Решаниа Ns РТ - 9 от 31,05.2021 т. 
на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията 

О Б Я В Я В А
Тръжна документация за участие в търга сеТърг с тайно наддаване за продажба на 

недвижим имот-частна държавна собственост, 
представляващ апартамент №  503 (петстотин и 
три), находящ се на шести жилищен етаж, уп. 
.Борисова“ № 124, гр. Русе, представляващ 
сзцостоятепен обект а сграда с идентификатор 
63427.2.4386-3,53, със застроена площ от 33.93 
(тридесет и три цяло деветдесет и три стотни) 
кв. м, ведно с изба №93. е площ 2,55 (две цяло 
петдесет и шест стотни) ка. м, както и 0,940 % 
(нула цяло деветстотин и четиридесет хилядни 
процента) идеални части от общите части на 
сградата и от отстъпеното право на строеж.

Търгът ще са проведе на 15 кши 2021 п 
в сградата на Централно управление на ДП 
НКЖИ, гр. София, бул. .Кн, Мария Луиза" № 110 
иг 11:00 часа, при:

- начална тръжна цена в размер на 22 261,00 
(двадесет и дае хиляди двеста шестдесет и 
един) лева, ЙадДЦС;

- депозит за участие в търга, в размер на 11
000,00 (единадесет хиляди) лева, е срок до 09 
дали 2031 г.;

- начин на плащане на Цената - в лева по 
бюджетна сметка нв ДП НКЖИ.

закупува в срок до 16:30 часа ка 05 юли 2021 г„ 
в стая Ns 113 на ДП НКЖИ, гр. София. бул. .Кн. 
Мария Пуиаа" Na 110. срещу неаъзвръщаема 
сума в размер на 200,00 (двеста) лева. 
Тръжната документация са закупува лично или 
чрез упълномощено за целта лице, което дз 
подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за учаслие а търга се подават 
в запечатан, непрозрачен плик в деловодството 
на ДП НКЖИ -  Централно управление, гр. 
София, бул. „Кн. Мерия Луиза" Ms 110 а срокдо 
17:15 часа на 09 юли 2021 г.

Заявленията, подадени ло пощата или чрез 
куриерска фирма, се смитат за подадени в срок, 
ако дата на изпращане е не по-късно от 09 юли 
2021 г.

Оглед на имота може да се извърши всеки 
работен ден от 9:00 до 16:00 маса, до 07 или 
2021 г. cpeuty издадена удостоверение за право 
на огпед на имота • по образеца приложен към 
тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 37 08 - Юлияна 
Дюлгерова.

ВСЕСТРАННА ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ 
„ХРИСТО БОТЕВ“  - ГР. БУРГАС

област Бургас, община Бургас, гр, Бургас 8000, гш. «Пети километър" 
УП РА ВИ ТЕЛЕН  С ЬВЕТ : 

i  '■ !;'■: ПОЙАНАС;,-.;
р Д  УЧАСТИЕ В ГОДИШЙа-'рБШ0 ДО СЪбРI

На основание чп.21, ал.1, т.2 от Устава, чп.16, ал.2, т.2 от Закона за 
коолврациите, в изпълнение на Решение от 27.05.2021 г.

Управителният съвет на ВЗК „Христо ботев- гр. Бургас, свиква 
0&Ц0 СЪБРАНИЕ на кооперацията.

Редовното годкшно отчетно общо събрание ше се състои ма 26.06.2021 
г. - събота, от 09.00 часа, в гр. Бургас, в Коиферентиа зала № 3 в 
„Гарнизонен военен клуб“ (ДКА) на адрес гр, Бургас, ул, „Христо 
Ботев“ № 48. (̂ доеното годишно отчетно общо събрание ще протече 
при опазване на протиеоепиданиологичните мерки, смпаско правилата 
утвърдени от Министъра на здравеопазването.

Редовното годишно отчетно общо събрание ще се състои пр« следния 
Дневен ред:

1. Отчет на УС за дейността на кооперацията през 2D20 г. Приемане 
на отчета;

Докладва: Ниномй Събев
2: Годашен доклад за дейността на Контролния съвет лрвз 2020 г. При

емане на доклада.
&шад8а: Аяфина Сиракова

3. Годашен финансов отчет за 2020 г. и Одиторсния доклад към него. 
Приемане на ГфО и ОД

Аош два: Лиляна Аииова
4. Предложение за покриване на „Непокрита загуба от минали години“ 

с част от печалбата за 2020 г. Приемана на предложението.
Аош два; Лиляна АииоВв

5. Предложение за разпределяне на печалбата за 2020 г. сьтасно чл. 
39, ал.1, т. 1 и т.2 от Устава на кооперацията за фонд „Резервен"-20% и 
фонр «Инвестиционен* -10 %.Прие«ане на предложението.

Доклад8а:Л иляна Дичева
6. Утвърждаване на лимит за разхода на Контролния съает за 2021 г.

Арняядва: Дафина СирамВе
7. Избор на Регистриран одитор за 2021 г. - прздложение на VC за 

Мариана Апостолова - Регистриран одитор с № 0729.
А ш адва; Николай Събев

8. Освобождаване от отговорност на председателя на кооперацията, 
членовете на УС и чпеноаете на КС, за дейността им през 2020 г., сьтас
но чл.19, ал.2, т.20 от Устава на кооперацията.

Докладва: Председателстващият общото събрание
Всички члеи-кооператорй наВЗК Христо Ботев“ -Бургас, сьгласно 

изискванията на закона и устава, са помнени да присъствагДокумен- 
ш е по дневния ред за ОС са на разположение за запознаване, на 
административния адрес на кооперацията.

При липса на кворум, сьгласно чл. 17, ал,2 от Закона за коолераци- 
ита̂  и чл. 22, ал.2 от Устава, насроченото извънредно общо събрание, ще 
се проведе на същия ден и същото място един час по-късно, независимо 
от броя на присъстващите член-кооператори.

0АЖНО; С отед обезпечаване живота и здравето на участниците в 
Общото събрание, при неговото провеждане, ще бъдат спазвани уста
новените към момента прогивоелндемиалогичнц правила и мерки.
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