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Приложение № 3 

 
УКАЗАНИЯ 

за попълване и подаване на заявление за участие в търг с тайно наддаване 
за наем на обособени части от имот публична държавна собственост 

 

Настоящите указания имат за цел да изяснят кръга от лица, които 
могат да участват в търга и да унифицират документите, които участниците в 
търга представят за удостоверяване на изискваните от Закона за държавната 
собственост и ППЗДС факти и обстоятелства. Това ще улесни подаването 
заявление за участие в търга и ще се премахне възможността от наличие на 
непълноти в представените документи. 

Условия за участие: 

В търга могат да участват физически лица, които са преподаватели на 
трудов договор или хонорувани такива във Факултет по Дентална медицина, 
МУ - София или бивши преподаватели били на трудов договор във 
факултета. Участниците могат да участват само за едно помещение и само за 
един часови диапазон. 

Документи за участие: 

1. Заявление за участие - Образец № 2. 

2. Документ за внесен депозит за участие. Прилага се квитанция за 
внесената сума по сметка на Факултет по Дентална медицина, МУ - София в 
размер на 20.00 (двадесет) лева за депозит за участие в търга /по банков път/. 

3. Документ, удостоверяващ че участника е преподавател на трудов 
договор, хоноруван преподавател или бивш преподавател на трудов договор 
във Факултет по Дентална медицина, МУ - София. 

4. Удостоверение по чл. 87 ал. 6 от ДОПК. Издава се от съответния 
офис на НАП по постоянен адрес на участника. 

5. Удостоверение за липса на парични задължения към общината. 
Издава се от съответната община, където е постоянния адрес на участника 

6. Декларация за извършен оглед на съответното помещение. Попълва 
се и се подписва приложена към тръжната документация Декларация /образец 
№3/ 
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Обектите може да бъдат огледани всеки работен ден от 9,30 часа 
до 12,00 часа с еднодневна предварителна заявка на тел 02/ 954 1289 -                     
Д. Пиперов. 

7.Декларация за срок на валидност на подадената оферта. Попълва се 
и се подписва приложена към тръжната документация Декларация, /образец 
№ 4/ 

*Срокът на валидност не може да бъде по-кратък от 45 дни 
включително от крайния срок за получаване на оферти. 

8.Декларация, че няма да преотдава имота и че няма да го ползва 
съвместно с други лица. Попълва се и се подписва приложена към тръжната 
документация Декларация, /образец № 5/ 

9.Декларация за това че, участникът не е осъждан за престъпления 
против, данъчната или осигурителната система, несъстоятелност и 
ликвидация. Попълва се и се подписва приложена към тръжната 
документация Декларация, /образец № 6/ 

10. Декларация образец за конфликт на интереси. Попълва се и се 
подписва приложена към тръжната документация Декларация, /образец № 7/ 

11. Договор за наем - проект. Прилага се към заявлението проектът на 
договор за наем, без да се попълва като се заверява с подпис на участника на 
всяка страница /образец № 8/. 

12. Декларация, че участникът ще спазва всички условия на 
Наемодателя, регламентирани в тръжната документация. Попълва се и се 
подписва приложена към тръжната документация Декларация, /образец № 9/ 

13. Декларация за достоверност на данните. Попълва се и се подписва 
приложена към тръжната документация Декларация, /образец № 10/ 

14. „Ценово предложение”. Попълва се и се подписва приложен към 
тръжната документацията образец на ценово предложение - образец №11. 

Не представянето от участника на някоя от посочените декларации е 
основание за отстраняването му от търга. Отстранява се от търга и участник, 
който има задължения съобразно удостоверението по чл. 87 ал.6 от ДОПК 
или съобразно удостоверението от общината посочено в т. 8 от настоящите 
указания. Отстранява се от търга и участник, за когото се установи, че е подал 
повече от едно заявление, заявление за повече от едно помещение или за 
повече от един часови диапазон. 

Участникът се отстранява от търга, ако не представи някой друг 
документ посочен в настоящите указания и посочени в Списъка от документи 
за участие, /образец № 1/. 

!!! До 10 дни преди изтичане на срока за подаване на заявленията за 
участие в търга, лицата могат да искат разяснения по попълването и 
подаването на заявлението за участие и приложените документи. 

!!! Исканията за разяснения се изпращат писмено по факс: 
02/9521506 на вниманието на юрисконсулта на ФДМ, МУ - София. 
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* Заявлението за участие заедно с приложените документи по списък 
/образец №1/ се подреждат в папка, която се поставя в непрозрачен плик с 
надпис: „ПЛИК-1”. 

* Ценовото предложение за съответния наем се попълва по Образец № 
11 от настоящата тръжна документация. 

* Участниците могат да подават оферта само за едно помещение и 
само за един часови диапазон. 

!!! Участниците ще бъдат класирани за помещението, за което 
участват, за съответния часови диапазон. В случай, че за едно и също 
помещение, за един и същи часови диапазон има повече от един кандидат, ще 
се класира на първо място кандидатът предложил по-висок месечен наем. 

!!! Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен 
плик с надпис: „ПЛИК 2”- „Ценово предложение”, който се поставя в 
„ПЛИК- 1” заедно с папката със заявлението за участие и приложените 
документи за участие. 

ВАЖНО! Всички документи се представят съгласно приложените 
образци. Образците с номера от № 2 до № 11 са задължителни! Участник, 
за когото се установи, че е подал изменени, променени, допълнени и т.н. 
образци с номера от № 2 до № 11 ще бъде отстранен от търга. 

* Заявлението за участие и приложените документи, заедно със 
запечатан непрозрачен „ПЛИК-2” с „Ценовото предложение” се поставят и 
запечатват в плик „ПЛИК-1” (здрав, запечатан и непрозрачен плик) с надпис: 

„ПЛИК-1” 

Заявление от………………………………………………………………...  
/ изписва се името па участника/ 

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

……………………………………………………………………………………………………………….. 
/адрес за кореспонденция, телефон /факс за връзка, електронен адрес/ 

 

За участие в търг с тайно наддаване, който се провежда от МУ-София 
ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЛЕДНАТА ОБОСОБЕНА ЧАСТ ОТ 

ИМОТ ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ 
„ПОМЕЩЕНИЕ (лечебен кабинет) №………….., за часовия диапазон 

…………………………….., находящо се на …….. етаж в сградата на 
Факултет по Дентална медицина, МУ - София, с адрес гр. София,  

ул. „Св. Георги Софийски” № 1 
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