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   УТВЪРЖДАВАМ: _________П ________ 

                            /Ешреф Реджеб/ 

               Кмет на община Никола Козлево 

          

 

 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 
 

 I. Общи условия  

1. Търгът се обявява на основание Решение № 44 по Протокол № 6 от 28.05.2020 г. на 

Общински съвет Никола Козлево и чл. 62 от Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество. 

2. Предмет на търга:  

− Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем 

на площ от 2.00 м2 /два кв. м./ от имот – частна общинска собственост, която представлява 

част от входната стълбищна площадка пред Кметството на село Пет могили, с 

административен адрес на обекта село Пет могили, ул. „Георги Димитров“ № 4, находящ се в 

УПИ III – 339 от квартал 41, актуван с акт за частна общинска собственост № 51/16.02.1998 г. 

за монтаж на Вендинг кафе – автомат. 

3. Вид на търга - с явно наддаване. 

4. Специални изисквания към участниците: 

− До участие в търга се допускат всички физически и юридически лица, регистрирани 

като търговец по Търговския закон. 

− Кандидатът, определен за наемател, трябва да разполага със собствена и/или наета 

вендинг машини за кафе и топли напитки за целия срок на договора. 

− Да представи сертификат от производителя и/или други документи, доказващи, че 

вендинг машините отговарят на стандартите за качество и безопасност, съгласно Българското 

законодателство. 

5. Кандидатът е длъжен да декларира, че влаганите в автомата за топли напитки 

вещества и продукти ще отговарят на изискванията на Закона за храните и имат хранителна 

стойност не по – ниска от тази, произтичаща от утвърдения им състав и са безопасни за 

човешкото здраве, както и че персоналът, които ще обслужва автоматите отговаря на 

здравните изисквания за работа в такива обекти. 

6. Начална тръжна цена – 130.00 лв. /сто и тридесет лева/ на месец без включен ДДС, 

съгласно Решение № 44 по Протокол № 6 от 28.05.2020 г. на Общински съвет Никола 

Козлево. 

7. Стъпка за наддаване – 10 /десет/ % от началната тръжна цена /13.00 лв./. 

8. Срок за отдаване под наем – 1 /една/ година. 

9. Размер на депозит за участие – 20 /двадесет/ % от началната тръжна цена /26.00 лв./, 

който се внася по следната банкова сметка: IBAN: BG31DEMI92403300039134, BIC: 

DEMIBGSF, при Търговска банка „Д“ ИРМ Никола Козлево до деня предхождащ датата на 

провеждане на търга /до 26.06.2020 г./, внесеният депозит от спечелилия търга участник да се 

прихване от достигнатата на търга наемна цена за първия месец. 

10. Тръжна документация с цена 12.50 лв. /дванадесет лева и 50 ст./ без ДДС се 

получава от стая № 13 на община Никола Козлево, след като предварително е заплатена на 
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гише № 1 в Общински център за услуги и информация на община Никола Козлево или 

преведена по следната банкова сметка: IBAN: BG 42 DEMI 9240 8400 0386 85, BIC: 

DEMIBGSF, вид плащане – 447000, при Търговска банка „Д“ ИРМ Никола Козлево. 

11. Крайният срок за закупуване на тръжна документация от стая № 15 касата на 

община Никола Козлево е до 15:30 часа на деня предхождащ търга /до 26.06.2020 г./. 

12. Заявления по образец за участие в търга заедно с всички изискуеми съгласно 

тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в 

деловодството на общината стая № 1 до 16:00 часа на деня предхождащ търга /до 26.06.2020 

г./. Всеки следва да осигури своевременното подаване на заявлението за участие в търга във 

указаният срок и час. Получените заявления след определената дата и час не се разглеждат. 

13. Дата, място и час на провеждане на търга: 29.06.2020 г. /понеделник/ в 

Заседателната зала на община Никола Козлево от 10:30 часа. 

14. Заповедта, с която се обявява спечелилия търга се издава в тридневен срок от 

датата на получаване на протокола на комисията за провеждане на търга и се поставя в дена 

на издаването и на таблото за обявление в Общината. 

15. Срок и начин на плащане: след като заповедта за обявяване на спечелилия търга 

влезе в сила тя се връчва на лицето по реда на АПК, спечелилия е длъжен да внесе наемната 

цена за първия месец в 7 – дневен срок от връчването на заповедта и да сключи договор за 

наем. 

16. Информацията за имота /площта/, предмет на търга ще бъде на разположение на 

заинтересованите лица в Общината и в съответното кметство. 

17. Място и време за оглед на имота /площта/: всеки работен ден от 08:00 ч. до 12:00 ч. 

и от 13:00 ч. до 16:00 ч. съвместно със служител от община Никола Козлево най-късно до 

деня преди провеждане на търга /до 26.06.2020 г./, след представяне на закупени тръжни 

документи за участие в търга. 

18. Повторен търг при неявяване на кандидати да се проведе на 13.07.2020 г. /петък/ на 

същото място и при същите условия. Определям срок за внасяне на депозита за участие и 

закупуване на тръжна документация, оглед на обекта и подаване на заявления за участие до 

16:00 часа на 10.07.2020 г. /петък/. 

II. Процедура за провеждане на търга 

19. Търгът ще се проведе, ако са се явили най-малко двама кандидати или са подадени 

две заявления за участие. 

20. Когато на търга се яви само един от кандидатите, подали заявления за участие, 

търгът се отлага с един час. Ако и след този срок не се яви никой друг от подалите заявления 

за участие, явилият се кандидат се обявява за спечелил търга на цена не по-ниска от 

обявената начална тръжна цена, увеличена със една стъпка. 

21. Когато на търга не се яви никой от подалите заявление за участие или въобще не са 

подадени заявление за участие, търгът се обявява за непроведен. Нов търг се провежда 

съгласно Заповедта на Кмета на община Никола Козлево. 

22. Документи за участие в търга: 

22.1. Заявление за участие по образец.  

22.2. Нотариално заверено пълномощно за участие в търга, когато се участва чрез 

пълномощник. 

22.3. Копие от документ за закупена тръжна документация. 

22.4. Копие от документ за внесен депозит за участие в търга. 

22.5. Документ за самоличност (в деня на провеждане на търга). 

22.6. Декларация за оглед на имота – Приложение № 1. 

22.7. Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни – 

Приложение № 2. 

22.8. Декларация № 3; 



3 

 

22.9. Документ/и, удостоверяващ собствеността на Вендинг кафе – автоматите в 

заверено копие на оригинала; 

22.10. Сертификат от производителя и/или други документи, доказващи, че вендинг 

машините отговарят на стандартите за качество и безопасност, съгласно Българското 

законодателство  

22.11. Всички документи се заверяват с подписа/или печата на участника. 

22.12. За чуждестранни участници съответните документи по точка 22 трябва да бъдат 

легализирани по установен ред. 

22.13. Документите се подават в запечатан, непрозрачен плик, адресиран и маркиран, 

съгласно указанията в книжата. 

23. За провеждането на търга Кмета на общината със заповед назначава комисия от най 

– малко петима членове. 

24. В деня на провеждане на търга Председателят на комисията: 

24.1. Проверява присъствието на членовете на комисията. 

24.2. Обявява търга за открит, неговият предмет. 

24.3. Проверява документите на участниците, представя ги и констатира дали са 

изпълнени условията за участие в търга. 

24.4. Обявява допуснатите до участие кандидати и тези, които не се допускат до 

участие в търга, като посочва конкретното основание, поради което кандидатът не е допуснат 

до участие. 

25. В случай, че остане само един изряден участник, търгът се провежда, като 

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

ниска от първоначалната тръжна цена, увеличена с една стъпка. 

26. Председателят на комисията обявява предмета на търга и началната цена, от която 

започва наддаването и определена от комисията стъпка за наддаване, която е определена в 

Заповедта на Кмета.  

27. Преди да започне наддаването, председателят на комисията поканва 

последователно по реда на подаване на документите всички допуснати участници в търга да 

потвърдят устно началната цена. 

28. В случай, че участниците в търга потвърдят началната цена, но никой от тях не 

обяви следваща по размер цена, по висока от началната с една стъпка, търгът се закрива и 

внесените от тях депозити за участие се усвояват от община Никола Козлево. 

29. В случай, че някой от допуснатите участници откаже да потвърди началната цена, 

той не се допуска до по – нататъшно участие в търга. В този случай, внесеният от него 

депозит се усвоява от община Никола Козлево. 

30. Наддаването се извършва чрез обявяване от участниците на последователни суми 

над началната цена, разграничена от председателя със звуков сигнал, като всяко увеличение 

трябва да бъде равно на стъпката за наддаване. 

31.  Участниците ясно и отчетливо потвърждават предлаганите суми, като 

потвърждаването ги обвързва към комисията и другите участници. Никой няма право да се 

позовава на грешка. 

32. При третото обявяване на поредното достигнато предложение се обявява, че 

същото е последно и ако няма друго предложение се обявява наддаването за приключено. 

Председателят обявява спечелилият търга до изчерпването им, след което Председателят 

закрива търга. 

33. Въз основа на резултатите от проведения търг, Кметът на общината издава заповед, 

с която обявява участниците, тяхното класиране и определя за контрагент участника, 

класиран на първо място. 
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33.1. В заповедта по точка 33 се посочва цената, предложена от класирания на първо 

място участник, начинът на плащане, както и обезпеченията, ако следва да се предоставят 

такива. 

34. Заповедта по точка 33, с която се обявява спечелилия търга се издава в тридневен 

срок от датата на получаване на протокола на комисията за провеждане на търга и се поставя 

в дена на издаването и на таблото за обявление в общината. 

35. Заповедта по точка 33 подлежи на обжалване по реда на Административно – 

процесуалния кодекс. 

36. Заповедта по точка 33 се връчва срещу подпис на участника, класиран на първо 

място, съответно на неговия представител, или по пощата с писмо с обратна разписка. 

37. В седемдневен срок от изтичане на срока за обжалване, класираният на първо 

място участник следва да внесе цената, след което се сключва договор. 

38. При неизпълнение в срок на задължението по предходната точка, се счита че 

участникът, класиран на първо място, се отказва от сключването на договор. В тези случаи се 

изпраща писмено уведомление до класирания на второ място участник, с което му се 

предлага сключване на договор по предложената от него цена. В седемдневен срок от датата 

на получаване на писменото уведомление, класираният на второ място участник следва да 

внесе цената, след което се сключва договор. 

39. При неизпълнение в срок на задължението си по предходната точка, се счита че 

участникът, класиран на второ място, се отказва от сключването на договор. В тези случаи се 

изпраща писмено уведомление до класирания на трето място участник, с което му се 

предлага сключване на договор по предложената от него цена. В седемдневен срок от датата 

на получаване на писменото уведомление, класираният на трето място участник следва да 

внесе цената, след което се сключва договор. 

40. При не плащане на цената в определения срок лицето губи правото за сключване на 

сделка по предмета на търга, внесения депозит и правото да участва в следващия търг за този 

имот. 

41. При повторно провеждане на търг в него не могат да участват лицата отказали да 

сключат договор по предходния търг. 

42. Внесеният депозит се усвоява от община Никола Козлево, когато участник в търга: 

42.1. Подаде жалба срещу заповедта на Кмета и съда потвърди заповедта на Кмета. 

42.2. Е класиран на първо, второ или трето място, но не изпълни в срок задължението 

си. 

42.3. Внесените депозити на не явилите се и некласирани участници се освобождават в 

срок от три работни дни след изтичане на срока за обжалване на заповедта на Кмета по точка 

32. 

42.4. Върху внесените депозити не се дължат лихви. 

 


