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ТРЪЖНА  ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

  за участие в търг с тайно наддаване за отдаване                                                           

под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи“ ЕАД – клон „София“ 

 

 

Едноетажна жилищна сграда /общежитие/, с идентефикатор по КК и КР на град 

София 68134.207.227.3, с площ от 160 кв.м., находяща се в град София, кв. Борово, р-н 

Красно село, ул. „Ладога” №5-А; двуетажна жилищна сграда /общежитие/ с 

идентефикатор по КК и КР на град София 68134.207.227.4, с площ 315 кв.м., находяща 

се в кв. Борово, р-н Красно село, ул. Ладога №5, построени в УПИ II-594, кв.294 по 

плана на гр. София, м. Красно село, стопанисвани от „Напоителни системи” ЕАД – 

клон София., определени: за жилищни сгради. 

Начална тръжна наемна цена: 26 700 /двадесет и шест хиляди и седемстотин  

лева/ годишно без ДДС, определена от лицензиран експерт-оценител. 
 

Срок: 3 /три/ години. 
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Утвърдена с Решение № РД-11-93/15.03.2022 г. 
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І. ПРАВЕН СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО 

„Напоителни системи” ЕАД е еднолично акционерно дружество, в което едноличен 
собственик на капитала е държавата, която се представлява от министъра на земеделието, 

храните и горите. 

Седалището на Дружеството е в гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 3. 

Дружеството е вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията.  
Дружеството е с обособена клонова структура. 

За повече информация: https://nps.bg/  

Обектът предмет на търга се стопанисва от "Напоителни системи” ЕАД – клон в град 

София, с наименование: „Напоителни системи” ЕАД – клон „София“, със седалище и адрес на 

управление: гр. София, Гара Искър, ул. 5006 №4. 

IІ. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ТЪРГА.  

„Напоителни системи” ЕАД обявява настоящия търг с тайно наддаване за временно и 

възмездно преотстъпване на правото за ползване на обект: 

Едноетажна жилищна сграда /общежитие/, с идентефикатор по КК и КР на град 

София 68134.207.227.3, с площ от 160 кв.м., находяща се в град София, кв. Борово, р-н 

Красно село, ул. „Ладога” №5-А; двуетажна жилищна сграда /общежитие/ с 

идентефикатор по КК и КР на град София 68134.207.227.4, с площ 315 кв.м., находяща 

се в кв. Борово, р-н Красно село, ул. Ладога №5, построени в УПИ II-594, кв.294 по 

плана на гр. София, м. Красно село, стопанисвани от „Напоителни системи” ЕАД – 

клон София., определени: за жилищни сгради. 

Отдаването под наем на материалния актив, собственост на „Напоителни системи” ЕАД 

ще се извърши чрез ТЪРГ с тайно НАДДАВАНЕ ПРИ закрито ЗАСЕДАНИЕ, на основание 

Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП във вр. с чл 29, ал. 3 – 5 от ППЗПП, решение на 
Съвета на директорите на „Напоителни системи” ЕАД по Протокол №6 от 11.03.2022 г. и 

Решение № РД-11-93/15.03.2022 г. на Изпълнителния директор на „Напоителни системи“ 

ЕАД – за откриване и провеждане на процедурата. 

Тежести: _______________________________________________________________ 

     (описват се вещни тежести(ипотека, възбрана и др., ако има такива) 
Вещи, които  не са собственост на наемодателя и се намират в обекта:  

___________________________________________________________________ 

( посочват се вещи в обекта, които не са собствени на наемодателя, ако има такива) 

III. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА. РАЗМЕР. 

Началната тръжна цена е минимална стартова цена за подаване на ценови предложения 

и е база за определяне на депозита за участие в търга. Началната тръжна цена за отдаване под 

наем на дълготрайния материален актив е определена въз основа на Експертна оценка, 
изготвена от лицензиран експерт-оценител и е одобрена от Съвета на директорите. 

Начална тръжна наемна цена: 26 700,00лв./двадесет и шест хиляди и 

седемстотин лева/ годишно без ДДС, определена от лицензиран експерт-оценител. 
IV.ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕР НА ДЕПОЗИТА 

1. Депозитът за участие в търга се определя на 10% от началната тръжна цена. Всеки 

участник може да внесе депозит за участие само след като надлежно и в съответния срок е 
закупил тръжна документация. 

2. Депозитът се внася всеки работен ден до деня предхождащ датата на търга по 

банковата сметка на „Напоителни системи” ЕАД, ЕИК: 831160078 

Банка:   Инвестбанк АД 

IBAN:   BG90 IORT 80481090567901 
BIC код:   IORTBGSF. 

V. ОПРЕДЕЛЯНЕ ЦЕНА ЗА ПЛАЩАНЕ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.  

1. Наемната цена представлява предложената в ценовото предложение цена, която не 

може да е с по-ниска стойност от определената начална тръжна наемна цена. 

2. Наемната цена се заплаща по банковата сметка на клона, посочена в Приложение   

№ 8 на тръжната документация  и е платима, съгласно клаузите на наемния договор. 

VI.   УСЛОВИЯ НА ТЪРГА. МЯСТО,  ДЕН И ЧАС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА 

1. Търгът се провежда на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 3. 

Условията, в т.ч. часът и датата за провеждането му са обявени, съгласно изискването 
на т.2 от Правилата, утвърдени в Приложение № 1 към чл. 29, ал.2 от ППЗПП във вр. с чл. 29, 

https://nps.bg/
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ал. 3 – 5 от ППЗПП, в обявление на интернет страниците на „Напоителни системи“ ЕАД и на 
Агенцията за публичните предприятия и контрол, съобразно изискуемия срок – най-малко 14 

дни преди датата на търга.  

2. Търгът за отдаване под наем ще се проведе на 05.04.2022. от 11.00  часа. 

VII. МЯСТО,  ДЕН И ЧАС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОВТОРЕН ТЪРГ. 

1. В случай че на 05.04.2022г. от 11.00 часа не се явят кандидати, търгът се обявява за 

непроведен, за което се съставя протокол. Провежда се повторен търг на 14.04.2022г. от 11.00 

часа, на същото място и при същите условия. 
2. Закупилите тръжна документация могат да участват в повторния търг, без да е 

необходимо да закупуват нова документация и да подават ново заявление, освен ако не са 

били отстранени, поради неспазване на условия и срокове, заложени в процедурата и 
тръжната документация. В този случай, за да могат да участват в повторния търг, кандидатите 

следва да закупят нова тръжна документация и да представят наново всички изискуеми 

документи в съответствие със заложените срокове и условия на тръжната процедура и 
тръжната документация. 

Тръжна документация за повторен търг - ако участник не е закупил такава за 

първоначално обявения търг, може да бъде закупена от същото място и за същата цена, всеки 

работен ден след датата на първоначалния търг, до деня предхождащ датата на повторния. 
VIII. РЕД ЗА ЗАКУПУВАНЕ И ЦЕНА НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ И 

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ. 

1.Тръжната документация може да бъде получена между 10 и 16 ч. всеки работен ден до 
деня предхождащ датата на търга, след заплащането й в касата на „Напоителни системи” ЕАД, 

на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 3, или на адреса на клон „София“, със 

седалище и адрес на управление: гр. София, Гара Искър, ул. 5006 №4. 

2. Цената за един комплект тръжна документация е 2 670,00лв. /две хиляди 

шестстотин и седемдесет лева/ без ДДС, като тази сума не се възстановява. 

3. Всеки участник следва да закупи надлежно, в съответния определен срок, тръжна 

документация. 

4. Участникът попълва освен заявлението и всички декларации. 

5. Към документите, приложени към заявлението, се поставят документ за закупена 
документация и за платен депозит. 

6. Ценовото предложение и приложеният образец на договор трябва да са поставени в 

отделен запечатан и непрозрачен плик, оформен, съгласно раздел десети. 
7. Върху всеки плик, подаден за участие се поставя входящ номер с дата. Заявления, 

които не са подадени в определения срок, както и такива, към които не са приложени всички 

необходими документи, не се допускат до участие в търга. 

8. Пликът се оформя, съгласно раздел десети, в който е посочена подробна информация 
за подаване на тръжните документи. 

IX. ОГЛЕД НА ОБЕКТА 

1. Всеки участник може да извърши оглед на материалния актив, предмет на търга, по 
местонахождението му, след представяне на платежен документ за закупена  тръжна 

документация пред служител на клона, който стопанисва обекта. 

         2. Огледи се извършват от 10.00 до 16.00 часа всеки работен ден след публикуване на 
обявление на интернет страниците на „Напоителни системи“ ЕАД и на Агенцията за 

публичните предприятия и контрол, след предварителна уговорка с управителя на 

„Напоителни системи” ЕАД - клон "София“, но не по-късно от 12.00 часа на работния ден, 

предхождащ деня на търга. 
3. Оглед на материалния актив, предмет на повторен търг, може да се извърши по 

местонахождението му, при същите условия от 10.00 до 16.00 часа всеки работен ден след 

датата на първоначалния търг и след предварителна уговорка с управителя на „Напоителни 
системи” ЕАД - клон "София", но не по-късно от 12.00 часа на работния ден, предхождащ 

деня на повторния търг. 

4. За извършения/ или неизвършения оглед, участникът попълва Декларация по образец. 

 
X. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 

1. ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ 

1.1. Заявленията за участие, подготвени съобразно документацията за участие, се 

регистрират от деловодството на дружеството само ако са в запечатани и непрозрачни 

пликове - до 16 часа на предходния провеждането на търга ден. Ако в деня на 

провеждането на търга, постъпят заявления по пощата – до един час преди обявения 
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час за регистрацията на заявленията от комисията, същите се регистрират в 

деловодството и се считат за постъпили, съобразно датата на пощенското клеймо. 
1.2. Заявлението за участие в търга /Приложение №3/ се подава в запечатан, 

непрозрачен плик, върху който са отбелязани името на участника, адрес и телефон за 

кореспонденция, както и цялостното наименование на обекта на търга, за който участва 

кандидата. (указано е в т.2). 
1.3. Към заявлението задължително се прилагат следните документи: 

А/ За юридически лица: 

• документ за закупена тръжна документация /оригинал или заверено копие/; 

• документ за внесен депозит /оригинал или заверено копие/; 

• нотариално заверено пълномощно в случай на упълномощаване на представител; 

• декларация за извършен оглед /Приложение № 4/; 

• декларация за произхода на средствата /Приложение № 5/; 

• декларация за липса на задължения / свързаност /Приложение № 6/; 

Б/ За физически лица: 

• копие от документа за самоличност, с попълнено собственоръчно изявление от страна 
на лицето по декларация по образец (Приложение № 3А), с което изразява съгласие за 

съхраняването и обработването на личните данни от предоставеното копие от документа за 

самоличност във връзка с участието му в процедурата за отдаване под наем и последващото 

наемно правоотношение. Съхраняването и обработването на личните данни на лицето е 
обвързано със законоустановения срок на съхраняване на съответната тръжна документация и 

последващото наемно правоотношение; 

• документ за закупена тръжна документация /оригинал или заверено копие/; 

• документ за внесен депозит /оригинал или заверено копие/; 

• нотариално заверено пълномощно в случай на упълномощаване на представител; 

• декларация за извършен оглед /Приложение №4/; 

• декларация за произхода на средствата /Приложение №5/; 

• декларация за липса на задължения/ свързаност /Приложение №6/. 

2. Заявлението с документите по т. А или Б се попълват по указания начин и се поставят 
в запечатан плик, оформен по следния начин: върху плика се отбелязват името на участника 

или името на упълномощеното лице и цялостното наименование на обекта на търга. 

 2.1.В горния десен ъгъл се поставя вх.№ по регистъра на деловодната система на 
„Напоителни системи“ ЕАД и се изписва дата и точен час на получаване на плика. 

3. В плика по т.2, освен заявлението и необходимите документи за участие, се прилага 

втори, по-малък, запечатан, непрозрачен плик, в който се поставя попълнено съгласно 

изискванията ценово предложение /Приложение №7/, с надпис: ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.  
XI. ОСНОВАНИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ  

А. Не се регистрират от тръжната комисия участници, чиито заявления: 

  1. са подадени след срока, определен с решението за провеждане на търга. 
  2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик. 

  3. Пликът не е подаден според изискванията: няма посочен участник, входящ номер в 

деловодната система, предмет на търга с точно, изписано наименование според обявлението, 

което е публикувано според изискванията на чл.29, ал.2, Приложение № 1 от ППЗПП. 
Б. От участие в търга се отстранява регистриран участник, който: 

 1. има задължения към „Напоителни системи” ЕАД или към клонове на дружеството; 

 2. е подал документ с невярно съдържание, или от чуждо име без да е представил 
пълномощно; 

 3 е подал документ, несъответстващ на посочените данни в заявлението, ценовото 

предложение или декларациите; 
 4. е подал документи или е попълнил данни, при което има противоречия между 

посочени данни и приложени документи. 

 5. при поискване от тръжната комисия не представи поискан документ, в срока по 

раздел тринадесет. 
 6. пликът не съдържа документ за внесен депозит за участие в търга. 

 7. пликът не съдържа документ за закупена тръжна документация. 

 8. пликът не съдържа, който и да е от документите, посочени в настоящата 
документация. 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

1. Участник в търга, неотговарящ на едно или повече от условията в раздел Х, б. „А” не 
се регистрира и внесеният от него депозит се връща в срок от 14 работни дни без лихва. 
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2. Когато на търга се яви само един кандидат и същият бъде регистриран, но отстранен, 
търгът на обявената първа дата се счита непроведен и се провежда повторно в срок, посочен в 

решението на изпълнителния директор за откриване на процедурата, при същите условия. На 

отстранения кандидат не се възстановява внесената сума за депозит и за закупена 
документация за участие. Отстраненият кандидат може да подаде наново документи за 

участие в повторния търг, като за целта следва да закупи нова тръжна документация, да 

заплати наново депозит и да представи наново всички изискуеми документи в съответствие 

със заложените срокове и условия на тръжната процедура и тръжната документация. 
XII. ПРОЦЕДУРА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА 

1. В деня и часа, определени за провеждането на търга, председателят на комисията 

проверява присъствието на членовете на комисията и обявява откриването на заседанието, 
след което регистрира участниците, съобразно предадените на председателя от деловодството 

пликове, които са регистрирани в деловодната система на дружеството. Регистрацията на 

участниците от тръжната комисия се отразява в протокол. В случай на отказ от участие в 
търга след регистрацията на участник, подал плик с документи за участие, който плик е 

регистриран в деловодната система, внесеният депозит не се връща на участника. 

           2. На основание решението на Съвета на директорите, обективирано в решение на 

изпълнителния директор за провеждане на търга, заседанието на комисията е съответно тайно 
или явно. Настоящият търг е с тайно наддаване при закрито заседание на комисията. 

           3. Комисията по провеждане на търга разпечатва подадените пликове, проверява дали 

са спазени условията за участие в търга и обявява редовността на подадените документи, 
допуснатите до участие кандидати и тези, които се отстраняват, като посочва конкретно 

основание за отстраняване. 

          4. Комисията пристъпва към отваряне на пликовете, съдържащи ценовите предложения 

на допуснатите до участие кандидати, като ги класира според размера на предложената цена. 
Критерий за класиране на участниците в търга е предложената най-висока офертна 

цена. Ценовите предложения се подписват от всеки член на комисията по търга. 

  5. В случай че двама или повече участници са предложили еднаква най-висока цена, 
председателят на тръжната комисия определя дата за провеждане на търг с явно наддаване. 

Председателят на комисията, в същия ден, поканва участниците устно, в случай че те са се 

явили лично или с писмо с обратна разписка, което се изпраща на посочените от тях адреси 
върху плика по т.3 от раздел десети, като в този случай участниците се считат за уведомени, 

ако са получили изпратената по пощата покана или е върнато писмо като недоставено, което 

се доказва с дата върху пощенското клеймо, съответно с пощенска разписка/съобщение за 

неполучено писмо. Ако е посочена електронна поща, поканата се изпраща сканирана на 
посочения имейл адрес. Участник, който не е получил изпратената по пощата покана при 

посочените по-горе условия или е получил изпратената по пощата/електронната поща покана 

и не се яви на определената дата за провеждане на търг с явно наддаване, губи право на 
участие в търга, внесеният от него депозит за търга не се възстановява, няма право да 

получава информация и документи от проведения търг с явно наддаване, няма право да 

оспорва действията на тръжната комисия при провеждане на търга и няма право да оспорва 
отправеното наддавателно предложение от друг участник. Начинът на уведомяване на 

участниците за определената дата за провеждане на търг с явно наддаване се отразява в 

протокола на тръжната комисия от проведения търг. На насрочения търг с явно наддаване 

наддаването започва от предложената цена със стъпка на наддаване, която не може да 

бъде по-малка от 1 на сто и по-голяма от 10 на сто от началната цена. Явилите се 

участници представят нови ценови предложения, като минималното наддавателно 
предложение се формира от стойността на предложената от участниците в предходния етап  

цена, увеличена с 10 %. За спечелил търга участник се обявява участникът с най-висока 

предложена цена на търга с явно наддаване. 
  5.1. Наддаването се извършва чрез гласно обявяване от участниците на 

последователни суми над обявената от председателя начална цена, която се формира от 

стойността на предложената от участниците в предходния етап цена, увеличена с 10 %. 

Гласното обявяване на участниците се разграничава от председателя на комисията със звуков 
сигнал, като всяко увеличение трябва да бъде равно на определената стъпка на наддаване. 

Участниците обявяват високо и ясно предлаганите от тях суми. Обявената от участника сума 

го обвързва към комисията и другите участници в търга без право на позоваване на грешка. 
Наддаването продължава, докато има желаещи кандидати да наддават. 

   5.2. Преди третото обявяване на последната оферта се прави предупреждение, че е 

последна и ако няма друго предложение, председателят обявява приключване на наддаването 
със звуков сигнал, както и спечелилия участник, предложил най-висока цена. 
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 5.3. В случай че участниците в търга потвърдят началната тръжна цена, а при 

търг с явно наддаване – потвърдят началната цена на търга за явно наддаване, но никой 

от тях не обяви следваща по размер цена, по-висока от началната с една стъпка, 

внесените от тях депозити не се възстановяват. 

  5.4. При възникване на обстоятелства, които правят невъзможни откриването или 

продължаването на търга, комисията съставя протокол, въз основа на който председателят на 

тръжната комисия насрочва нов търг. 

 6. Когато в резултат на отстраняване на участник остане само един кандидат, търгът се 
провежда и участникът се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може 

да бъде по-ниска от началната тръжна цена, а при търг с явно наддаване – не по-ниска цена от 

предложената от участниците в предходния етап цена, увеличена с 10 %. 
7. Търгът може да се проведе и когато е подадено само едно заявление за участие. В 

случай че на търга се яви само един кандидат от подалите заявления за участие, кандидатът се 

обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от 
началната тръжна цена. Когато на търга не се яви кандидат, той се обявява за непроведен и се 

провежда повторно. Когато на търга, провеждан повторно, се яви само един кандидат, той се 

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

началната тръжна цена. 
8. Когато на търга се яви само един кандидат, но същият бъде регистриран, но 

отстранен по реда на раздел единадесети буква Б, за неспазване на условията на раздел осми 

от настоящата тръжна документация, търгът се счита непроведен и се провежда повторно в 
срок, посочен от изпълнителния директор за откриване на процедурата, при същите условия. 

На отстранения кандидат не се възстановява внесената сума и за закупена документация за 

участие. Отстраненият кандидат може да подаде наново документи за участие в повторния 

търг, като за целта следва да закупи нова тръжна документация, да заплати наново депозит и 
да представи наново всички изискуеми документи в съответствие със заложените срокове и 

условия на тръжната процедура и тръжната документация. 

     9. Работата на тръжната комисия и всички обстоятелства по търга се отразяват в 
протокол, съставен в 3 екземпляра, който се подписва от членовете на комисията. Членовете 

на комисията, които са на особено мнение, отразяват писмено съображенията си в протокола 

и го подписват. 
10. Въз основа на подписания протокол по т.9, изпълнителният директор издава 

решение за определяне на наемател или приключване на търга и определя срок за подписване 

на договор със спечелилия участник в търга. 
XIII. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ. 

1. Преди подписване на договора спечелилият кандидат ако е физическо лице - 

задължително представя копие от документ за самоличност, ако е юридическо лице – 

задължително се предоставя копие от документ за самоличност на представляващия 
юридическото лице (или упълномощено от него лице, което е оправомощено и ще се яви да 

подпише договора за наем, в случай че бъде обявен за спечелил търга), с попълнено 

собственоръчно изявление от страна на лицето по декларация по образец (Приложение № 3А), 
с което изразява съгласие за съхраняването и обработването на личните данни от 

предоставеното копие от документа за самоличност във връзка с участието му в процедурата 

за отдаване под наем и последващото наемно правоотношение. Съхраняването и 

обработването на личните данни на лицето е обвързано със законоустановения срок на 
съхраняване на съответната тръжна документация и последващото наемно правоотношение. 

Явилите се на търга участници задължително представят на председателя на тръжната 

комисия документ за самоличност при подписване на договора. 
2. При поискване от председателя на тръжната комисия могат да представят оригинали 

на подадените към заявлението копия от документи и/или на документи, доказващи 

посочените в декларацията обстоятелства. Участник с ликвидни и изискуеми задължения към 

„Напоителни системи“ ЕАД, се отстранява от търга и документите му се връщат, като не му 
се възстановяват внесените суми за депозит и за закупена документация за участие. 

3. Отстраняват се участници, които не са представили поискани им допълнителни 

документи в срок от седем календарни дни. 
ЗА НЕВЯРНО ПОСОЧЕНИ ЛИЧНИ ДАННИ, ДЕКЛАРИРАНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И 

РАЗМЕР НА ЦЕНА – ОТГОВАРЯ ЕДИНСТВЕНО ПОСОЧИЛИЯ ДАННИТЕ, ДЕКЛАРИРАЛ 

ОБСТОЯТЕЛСТВА И ПРЕДЛОЖИЛ ПО РАЗМЕР ЦЕНАТА. ТРЪЖНАТА КОМИСИЯ НЕ 
ОТГОВАРЯ ЗА ВЕРНОСТТА ИМ АКО ГРЕШКА ИЛИ СКРИВАНЕ НА ИСТИНА ДОВЕДЕ 

ДО ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИК ИЛИ НЕВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВНЕСЕН ОТ 

НЕГО ДЕПОЗИТ. 
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XIV. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР. ПРОТОКОЛ ЗА ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА 

ОБЕКТА. 

1. Търгът приключва с обявяване на спечелил търга участник или с прекратяването му, 

като за целта комисията изготвя протокол. На основание на изложените обстоятелства, 

мотиви и предложения в него, в срок до 3 дни от представяне на протокола на комисията, 
заедно с тръжната документация на вниманието на изпълнителния директор, същият издава 

решение за определяне на наемател или решение за приключване на търга. 

2. В определения срок в решението на изпълнителния директор за подписване на 
договор, депозитите на другите неспечелили участници се задържат, докато не бъде подписан 

договор със спечелилия участник.  

3. При подписване на договор със спечелилия участник, председателят на комисията 
уведомява дирекция „Финансова“ за размера и освобождаване на депозитите на 

неспечелилите участници по посочените от тях банкови сметки и за задържане на депозита на 

спечелилия търга, който се приспада от авансовата цена на договора. 

4. В случай че договорът не бъде подписан от спечелилия участник, неговият депозит не 
се възстановява и при наличие на друг кандидат, участвал в търга, класиран на второ място, се 

пристъпва към подписване на договор с него, като и неговият депозит се задържа до 

подписване на договор и след подписване същият се приспада от авансовата цена на договора.  
5. В случай че не бъде сключен договор и с този кандидат, неговият депозит не се 

възстановява и се издава решение на изпълнителния директор, с което се прекратява 

процедурата, поради невъзможност за приключване. 

6. В срок до 10 календарни дни, считан от датата на извеждане в деловодната система на 
„Напоителни системи” ЕАД на решението на изпълнителния директор за определяне на 

наемател, директор на дирекция „Собственост и наеми“  организира сключването на договора 

за наем. За целта: 
6.1. поканва спечелилия търга участник да сключи договора, според посочения в 

заявлението на участника начин в следните срокове: 

6.1.1. при уведомяване по телефон и имейл – директор собственост и наеми уведомява 
кандидата в срок от 2 календарни дни от издаване на решението за определяне на спечелил 

търга и договорът се сключва в срок от 5 календарни дни от датата на издаване на решението; 

6.1.2. при уведомяване по адрес на кандидата – в срок от 2 календарни дни от издаване 

на решението за определяне на спечелил търга, директор на дирекция „Собственост и наеми“ 
или служител в дирекция „Собственост и наеми” изготвя писмо, подписано от изпълнителния 

директор, което се изпраща с куриер или по поща, с обратна разписка, на адреса на кандидата, 

с покана да се яви на адреса на Централно управление в срок от 5 календарни дни от 
получаване на писмото за подписване на договора. В случай че кандидатът не бъде открит на 

адреса и писмото не може да бъде връчено и същото се върне като недоставено при подателя 

или кандидатът не се яви в посочения срок, се прилагат разпоредбите на т. 4 и/или 5 от 
настоящия раздел. 

6.1.3. при уведомяване на адрес на клона, стопанисващ актива - в срок от 2 календарни 

дни от издаване на решението за определяне на спечелил търга, директор на дирекция 

„Собственост и наеми“ или служител в дирекция „Собственост и наеми” изготвя писмо, 
подписано от изпълнителния директор, което се изпраща с куриер или по поща, с обратна 

разписка, на адреса на клона, стопанисващ актива, с копие на издаденото решение, за 

предприемане на действия от управителя на клона, който от деня на получаването му да 
уведоми кандидата, спечелил търга да се яви на адреса на Централно управление, в срок до 5 

календарни дни от получаване на писмото, за подписване на договора. В случай че 

кандидатът не бъде открит и не може да бъде уведомен по причини, независещи от 

управителя на клона, които причини трябва да са обективни и да се изложат в писмен вид от 
управителя на клона, се прилагат разпоредбите на т. 4 и/или 5 от настоящия раздел. 

6.2. Наемателят се поканва от директор на дирекция „Собственост и наеми“ да се яви в 

„Напоителни системи” ЕАД - Централно управление да подпише договора за наем или в 
клона по местонахождение на имота. За целта: 

6.2.1. Договорът за наем се изготвя в пет еднообразни екземпляра по утвърдения с 

документацията образец от служител в дирекция „Собственост и наеми“. 
6.2.2. Договорът предварително се съгласува с финансовия директор и директор на 

дирекция „Административно-правна“, след което и петте екземпляра се подписват от главния 

счетоводител и изпълнителния директор, като подписите на изпълнителния директор и на 
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наемателя се удостоверяват нотариално. Един екземпляр от подписаните и заверени 
нотариално договори се предоставя на наемателя, само при представяне на доказателства, че е 

платил наемната цена по посочената сметка, размер и указан начин в договора, както и 

разходите по т. 6.2.4. от настоящия раздел. 
6.2.3. Съгласуваният договор по реда на т. 6.2.2. може да бъде подписан в пет 

екземпляра от изпълнителния директор, чиито подпис се удостоверява нотариално, след което 

всички екземпляри се изпращат с куриер до съответния клон по местонахождение на имота и 

след получаването им, в тридневен срок, управителят на клона информира наемателя и 
организира подписването на договора от наемателя пред нотариус, който да удостовери 

неговия подпис, след което един екземпляр от подписаните и заверени нотариално договори 

се предоставя на наемателя, само при представяне на доказателства, че е платил наемната 
цена по посочената сметка, размер и указан начин в договора, както и разходите по т. 6.2.4. от 

настоящия раздел. 

6.2.4. Разходите за нотариалното удостоверяване са за сметка на наемателя. 
6.3. Наемната цена се заплаща в срока, определен с договора, който не може да 

надвишава 7  календарни дни.  

6.3.1. Ако наемната цена не бъде платена в срока по т. 6.3, депозитът не се възстановява 
и договорът се прекратява. 

6.4. В срок до 7 календарни дни от връчването на наемателя на екземпляр от договора, 

при спазване на изискванията в т. 6.2.2. от настоящия раздел, управителят на клона, 
стопанисващ актива, е длъжен да състави в присъствието на наемателя приемо-предавателен  

протокол. 

6.4.1. Протокол не се съставя, ако наемателят не е платил наемната цена и не е 

представил доказателства за това. 
6.4.2. Ако приемо-предавателен протокол не бъде съставен без вина на страните или 

при възникване на непредвидимо събитие или други обективни обстоятелства, същите 

извършат предаване и приемане на имота след срока по т. 6.4. от настоящия раздел, като в 
този случай се вписва точната дата, на която се извършва предаването, съответно приемането 

на имота, като платената наемна цена и депозитът не се възстановяват. 

6.4.3. При подписване на договор се представят удостоверяващи декларираните 

обстоятелства документи – удостоверение за липса на задължения, издадено от НАП, 
пълномощно и др., които се изискват от председателя на тръжната комисия. Задължително се 

представя справка за липса на задължения към „Напоителни системи” ЕАД на юридическото 

лице и на физическото лице, което го представлява или на физическото лице, когато търгът е 
спечелен от участник – физическо лице. 

XVI. ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ 

1. Документацията е изработена на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от 
ППЗПП във вр. с чл. 29, ал. 3 – 5 от ППЗПП и в съответствие с вътрешните нормативни 

правила на „Напоителни системи“ ЕАД. 

          2. Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП във вр. с чл. 29, ал. 3 – 5 от ППЗПП и/или 

др. нормативи,  в това число и вътрешни актове на дружеството, се прилагат приоритетно при 
наличие на противоречие между изискванията в тях и в тръжната документация. 

 

XVII. ВАЛИДНОСТ НА ПРАВИЛАТА. 

Настоящите условия за провеждане на търг с тайно наддаване са валидни за търг за 

временно и възмездно преотстъпване правото на ползване на материален актив, собственост 

на „Напоителни системи” ЕАД, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД - клон "София", 
на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП във вр. с чл. 29, ал. 3 – 5 от ППЗПП 

и съгласно решение на Съвета на директорите на „Напоителни системи” ЕАД по Протокол 

№6 от 11.03.2022 г. и Решение № РД-11-93/15.03.2022 г. на Изпълнителния директор на 

„Напоителни системи“ ЕАД – за откриване и провеждане на процедурата. 
 

XVIII. ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Към документацията са приложени следните документи: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

ДО 
ТРЪЖНАТА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА 

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА МАТЕРИАЛЕН АКТИВ, СОБСТВЕНОСТ НА „НАПОИТЕЛНИ 

СИСТЕМИ” ЕАД 

 

З  А  Я  В  Л  Е  Н  И  Е 

за участие в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на материален актив,  

стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД- клон „София” насрочен на 05.03.2022г. от 
11:00часа. 

от ............................................................................................ с постоянен адрес/със 

седалище и адрес на управление ................................................................................., ЕИК 
..............................., ИН по ДДС BG..................., представлявано от 

................................................................................................., с ЕГН..................................., л. к. № 

.............…..............., изд. на .......................... г. от МВР – гр. ......................................., с адрес:  

............................., тел./факс .................…….………., имейл…………………………... 
 

Желая да участвам в търга с тайно наддаване за отдаване под наем на: 

 

Едноетажна жилищна сграда /общежитие/, с идентефикатор по КК и КР на град 

София 68134.207.227.3, с площ от 160 кв.м., находяща се в град София, кв. Борово, р-н 

Красно село, ул. „Ладога” №5-А; двуетажна жилищна сграда /общежитие/ с 

идентефикатор по КК и КР на град София 68134.207.227.4, с площ 315 кв.м., находяща 

се в кв. Борово, р-н Красно село, ул. Ладога №5, построени в УПИ II-594, кв.294 по 

плана на гр. София, м. Красно село, стопанисвани от „Напоителни системи” ЕАД – 

клон София., определени: за жилищни сгради. 

Начална тръжна наемна цена: 26 700 /двадесет и шест хиляди и седемстотин 

лева/ годишно без ДДС, определена от лицензиран експерт-оценител. 

  
Срок: 3 /три/ години. 

В случай че спечеля търга, заявявам, че ще изпълня всички условия в тръжната 

документация и договора.   
Желая да бъда уведомен, относно тръжната процедура както следва: 

с писмо на посочения по-горе адрес/ по имейл_____________________/ по 

телефона:____________________ / лично чрез полагане на дата и подпис върху екземпляр от 

решението/ протокол/покана/писмо на адреса на „Напоителни системи“ ЕАД, гр. София, бул. 
„Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 3 или на адреса на клон „София“, стопанисващ обекта-предмет на 

търга. 

                                             (невярното се задрасква) 
Считам се за уведомен ако решението/протокола/поканата/писмото ми бъдат съобщени 

по посочения  от мен способ/способи. 

Отговарям за верността на посочените в заявлението и останалите документи 
обстоятелства и данни. 

 

ПРИЛАГАМ: 

1. Нотариално заверено пълномощно /в случай на упълномощаване на представител/. 
2. Документ за закупена тръжна документация.  

3. Документ за  внесен депозит. 

4. Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни. 
5. Декларация за извършен оглед. 

       6. Декларация за произход и наличие на средства. 

7. Декларация за липса на задължения. 

 
 

 

.................................. г.                     С УВАЖЕНИЕ: ...................... 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3а 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ 
ЗА СЪБИРАНЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ 

Долуподписаният/ата……………………………………………………...........….....…....... 

ЕГН…………...………ЛК……………………..№………...……….,издадена на…..…..........……-

от.....…..….....….…......, при спазване на разпоредбите и условията на Общия регламент за 
защита на личните данни и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД),  

 

ДЕКЛАРИРАМ И СЕ СЪГЛАСЯВАМ, че:  
1. Предоставям пълни и верни данни относно своята самоличност и други пълни и 

верни данни, позволяващи идентифицирането ми (като: три имена, единен граждански номер, 

данни за лична карта, постоянен и настоящ адрес, телефонен номер, семейно положение, 
месторабота, трудов/ осигурителен стаж и други). Правя това доброволно, по своя инициатива 

и в израз на свободната ми воля.  

2. Известно ми е, че тази информация представлява лични данни и тяхната обработка е 

необходима предпоставка за разглеждане на подадените от мен документи.  
3. Запознат/а съм с правото да откажа предоставянето на лични данни и да не 

предоставя това съгласие, в който случай желаната от мен услуга няма да може да ми бъде 

предоставена. 
4. Известно ми е, че Дружеството е администратор на лични данни. 

5. Предоставям доброволно личните си данни, в израз на свободната ми воля и давам 

конкретното си съгласие „Напоителни системи“ ЕАД, в качеството на администратор на 

лични данни, да ги съхранява и обработва по смисъла на §1, т.1 от Допълнителните 
разпоредби на ЗЗЛД, като обработването може да включва ръчни, електронни или други 

автоматизирани начини и средства. 

6. Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани от администратора за 
следните конкретни цели: - за да ме индивидуализира като потребител и да провери 

самоличността ми, да сключи валидни договори и да изпълни коректно задълженията си по 

тях; - за администриране на вече сключени договори; - за предприемане на действия във 
връзка със събиране на мои задължения по сключени договори. 

7. Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани от администратора и за 

следните допълнителни цели: изготвяне на договорно досие, което да улеснява разглеждането 

на бъдещи мои искания за сключване на договори. 
 8. Във връзка с изброените цели за обработване давам съгласие за разкриване на 

предоставените от мен лични данни и на информация и пред следните категории получатели: 

- държавни органи; - лица, обработващи личните данни, като: лице, поддържащо 
информационната система на Дружеството, дружества за събиране на вземания, лица, 

предоставящи консултиране, счетоводни и други услуги; - на други лица в случаите, когато 

има законово основание. 
9. Информиран/а съм от администратора за правото ми на достъп до отнасящите се за 

мен лични данни, срока и целите, за които се обработват, за третите лица, на които се 

разкриват, както и за правото ми да възразя пред Дружеството срещу обработването им при 

липса на законово основание за това, срещу обработването и разкриването на личните ми 
данни за целите на директния маркетинг, както и да поискам заличаване, коригиране и 

блокиране на личните ми данни, обработването на които не отговаря на изискванията на 

ЗЗЛД, които права мога да упражня чрез отправяне на писмено изявление до Дружеството, 
включително изпратено по електронен път.  

10. Предоставените от мен данни на Дружеството са пълни и верни и разрешавам на 

администратора да проверява верността и актуалността им чрез независими източници по 

всяко време във връзка с предоставяне на поисканите от мен услуги.  
11. Съгласието за обработване на личните ми данни обхваща правото на “Напоителни 

системи“ ЕАД да ги обработва самостоятелно или чрез възлагане на обработващ данните при 

условията на чл. 24 от ЗЗЛД.  
12. Давам своето изрично съгласие личните ми данни, събрани в съответствие с 

определените цели, да се съхраняват на електронни носители и на хартия, както и да бъдат 

включени в база данни и да бъдат използвани за или във връзка с анализ на задълженията ми, 
за предотвратяване на изпиране на пари и измами. 

 

Дата:              Декларатор: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  № 4 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за извършен оглед 

 

Долуподписаният/ата ..................................................................................................., 

притежаващ лична карта № …..……………….., издадена на ……...…..……..…..., от МВР – гр. 

............................…....., с ЕГН……......…..................., с постоянен адрес: .............................. 
……………………..…………….......…, в качеството си на управител/пълномощник на  

..........…......................................................................................., ЕИК ..................... .........................., 

(юридическо лице, ЕТ) 

 ИН по ДДС BG......................................, със седалище и адрес на управление 
.........................................................…………………....…,  

 

 
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ : 

 

1. Запознат съм с условията на търга. 
2. Запознат съм с тръжната документация и проекто-договора /образец/ за отдаване под наем 

на материалния актив, предмет на търга. Приемам и съм съгласен с посочените в проекто-договора 

клаузи. 

3. Извършил съм оглед на обекта - предмет на търга и констатирах, че фактическото 
състояние не се различава от описанието в тръжната документация. Нямам никакви претенции 

относно обективността на посоченото фактическо състояние. 

4. Уведомен съм, че ако бъда определен за спечелил търга, но не сключа договор в 
определения за това срок и условия, посочени в настоящата документация за участие внесеният от 

мен депозит няма да ми бъде възстановен. 

5. Съгласен съм да наема обекта при горните условия. 

 
Опция: Известно ми е, че към момента на провеждане на търга, на обекта се намират/ не 

се намират вещи, които не са собственост на наемодателя. Съгласен съм всички рискове и 

разходи по освобождаване на имота от тези вещи, или за тяхното съхранение, или при погиване 
им, да са за моя сметка и на моя отговорност. 

 

Опция: възразявам, че на място при извършване на огледа констатирах следното: 
 

 

 

 

 
 

 

Дата: .............................. г.   ДЕКЛАРАТОР: ................…..........…………. 

        /.........................................../ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

за произход и наличие на парични средства 
 

Долуподписаният/ата ..................................................................................................., 

притежаващ лична карта № …..……………….., издадена на ……...…..……..…..., от 

МВР – гр. ............................…....., с ЕГН……......…..................., с постоянен адрес: 
.............................. ……………………..…………….......…, в качеството си на 

управител/пълномощник на  ..........…......................................................................................., ЕИК 

..............................................., 
(юридическо лице, ЕТ) 

 ИН по ДДС BG......................................, със седалище и адрес на управление 

.........................................................…………………....…,  
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

1. Средствата, с които участвам в провеждания търг за отдаване под наем са от 
.......................................................................... (описват се източниците), притежавам ги в 

наличност и са гарантирани  с ....................................……………..................................-...... 

2. Съгласен съм да давам информация на съответните органи относно сведенията в тази 
декларация и за средствата, с които ще плащам. 

 

Декларатор: ………………………                              Дата: ......................................... 

 
                     

         /................................./ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

за свързаност с управителния съвет на дружеството за наличие или липса на 

задължения; 

 
Долуподписаният/ата ..................................................................................................., 

притежаващ лична карта № …..……………….., издадена на ……...…..……..…..., от 

МВР – гр. ............................…....., с ЕГН……......…..................., с постоянен адрес: 
.............................. ……………………..…………….......…, в качеството си на 

управител/пълномощник на  ..........…......................................................................................., 

ЕИК..............................................., 
(юридическо лице, ЕТ) 

 ИН по ДДС BG......................................, със седалище и адрес на управление 

.........................................................…………………....…,  

 
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ : 

 

1. Аз и/или представляваното/ия от мен ……………………………………………. не сме 
свързани лица по смисъла на Търговския закон, с членовете на Съвета на директорите на 

„Напоителни системи” ЕАД, гр. София и/или с ръководството на „Напоителни системи” ЕАД- 

клон "_______________". 

2. Нямам или представляваното от мен дружество, или друго дружество, или едноличен 
търговец, който представлявам или в което съм съдружник, или акционер няма непогасени, 

просрочени или изискуеми задължения към „Напоителни системи” ЕАД, клоновете му и 

държавата. 
3. Между мен/ представляваното от мен дружество или друго дружество, или едноличен 

търговец, който представлявам или в което съм съдружник, или акционер, няма образувани 

съдебни или изпълнителни производства с ищец „Напоителни системи“ ЕАД или неговите 
клонове. 

 

Декларатор: ……………………………….                                  Дата: …………….. 

          /......................................./ 

Не се попълва от декларатора. 

След извършена справка установих, че към датата на отваряне на ценовото 
предложение декларатора няма задължения към „Напоителни системи“ ЕАД. 

 

 
 

 

 
 

 

След извършена справка установих, че към датата на отваряне на ценовото 

предложение декларатора има неплатени задължения към „Напоителни системи“ 
ЕАД, в размер от___________________ лева. 

Задължението е на  

лицето_______________________________________________________ 
в качеството му на 

______________________________________________________________ 

(управител, прокурист, съдружник, ф. л., управител или съдружник и др. в др. 
търговец, който е имал договор или има договорни отношения с „Напоителни 

системи“ ЕАД и/или неговите клонове) 

 

 

 
Извършил справката служител във Финансова дирекция: 

 

__________________________________________________________________________(име, 
фамилия, подпис дата) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

 

                

Ц Е Н О В О   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

 

от ......................………........................................................................................................... 
 с постоянен адрес /със седалище и адрес на управление: 

 .............................................................. ЕИК ....................................., ИН по ДДС 

BG.........................................., представлявано от управителя / пълномощника 

..................................................................................................., с ЕГН..................................., л. к. № 

.............…..........................., изд. на ................................ от МВР  гр. .........................................., 

тел. ........................................ 

 
 

Предлагам годишна наемна цена за обект: 

 

Едноетажна жилищна сграда /общежитие/, с идентефикатор по КК и КР на град 

София 68134.207.227.3, с площ от 160 кв.м., находяща се в град София, кв. Борово, р-н 

Красно село, ул. „Ладога” №5-А; двуетажна жилищна сграда /общежитие/ с 

идентефикатор по КК и КР на град София 68134.207.227.4, с площ 315 кв.м., находяща 

се в кв. Борово, р-н Красно село, ул. Ладога №5, построени в УПИ II-594, кв.294 по 

плана на гр. София, м. Красно село, стопанисвани от „Напоителни системи” ЕАД – 

клон София., определени: за жилищни сгради. 

 

 

 
___________________________________________________лева без ДДС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дата: .............................. г.                     Предложител:   

        /.........................................../  
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Приложение № 8 

 

ДОГОВОР ЗА НАЕМ   

    № ......................................./......................2022г. 
 

Днес .................. г. в гр. София, на основание Приложение № 1 към чл.29, ал. 2, във вр. с 

чл. 29, ал. 3 – 5 от ППЗПП , в изпълнение Решение на Съвета на директорите по Протокол №6 

от 11.03.2022 г. и Решения на Изпълнителния директор на „Напоителни системи“ ЕАД: № РД-
11-93/15.03.2022 г. /за откриване на процедурата/ и № ……от ……2022г. /за определяне на 

Наемател/, се сключи настоящият договор между: 

„НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, 
бул.”Цар Борис ІІІ” № 136, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията, 

ЕИК 831160078, ИН по ДДС BG 831160078, представлявано от Изпълнителния Николай 

Василев Чалъков, ЕГН 6108083726, притежаваща л.к. № 649628139, издадена на 21.09.2020 

г. от МВР - София и съгласно Заповед № РД-11-162/06.06.2017 г. на изпълнителния 

директор- от Румяна Ванчева - гл. счетоводител, наричано НАЕМОДАТЕЛ 

 

и  

…………………………………… , със седалище и адрес на управление: гр. …………., 

ул. ……………………… № …, рег. по ф.д. № ………./………г. на …………….. окръжен съд/ 

вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК ………………., ИН по ДДС 

……………., представлявано от .............................…………….., ЕГН ………………….., л.к. 

№ ……………….., издадена на …………г. от МВР – гр. ………., от гр. ................., ул. 

.......................... № .........., тел. ………………., GSM …………..…., имейл 

адрес:.............................., наричан НАЕМАТЕЛ. 

 

I.   ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. Наемодателят предоставя на Наемателя за временно и възмездно ползване следния 

обект, стопанисван от „Напоителни системи“ ЕАД клон " София ":  

Едноетажна жилищна сграда /общежитие/, с идентефикатор по КК и КР на град 

София 68134.207.227.3, с площ от 160 кв.м., находяща се в град София, кв. Борово, р-н 

Красно село, ул. „Ладога” №5-А; двуетажна жилищна сграда /общежитие/ с 

идентефикатор по КК и КР на град София 68134.207.227.4, с площ 315 кв.м., находяща 

се в кв. Борово, р-н Красно село, ул. Ладога №5, построени в УПИ II-594, кв.294 по 

плана на гр. София, м. Красно село, стопанисвани от „Напоителни системи” ЕАД – 

клон София., определени: за жилищни сгради, наричан по долу ИМОТА. 

 Чл.2.(1) НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да предаде имота на НАЕМАТЕЛЯ за 
ползване в състояние, което отговаря на целите, за които е нает. 

(2) НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да провери състоянието на имота и незабавно да съобщи 

на НАЕМОДАТЕЛЯ своите възражения в срок до 3 работни дни, след сключване на 

настоящия договор. 
(3) НАЕМОДАТЕЛЯТ не отговаря за недостатъците на наетия имот, които 

НАЕМАТЕЛЯТ е знаел или при обикновено внимание е могъл да узнае при сключването на 

договора. 
(4) Предаването на имота, неговото състояние, както и възраженията на 

НАЕМАТЕЛЯ, се удостоверяват с протокол, който се прилага към настоящия договор и се 

съставя в срок до 7 календарни дни от  представянето от НАЕМАТЕЛЯ на документ за 
внесена наемна цена и екземпляр от договора. Протоколът се съставя от служители, 

определени със заповед на управителя на клон „София“. Копие от протокола се изпраща в 

Централно управление на НАЕМОДАТЕЛЯ, в срок от един работен ден от датата на 

подписването му от НАЕМАТЕЛЯ и представителите на клона, стопанисващ имота. 
(5) Ако предавателно-приемателен протокол не бъде съставен не по вина на 

НАЕМАТЕЛЯ - същият е отишъл при управителя на клона с екземпляр от договора в 

посочените срокове, платил е цената и въпреки това не е съставен протокол, цената и 
депозитът се възстановяват по писмено искане на НАЕМАТЕЛЯ по посочена в искането 

банкова сметка - в седем дневен срок от постъпилото искане на адреса на НАЕМОДАТЕЛЯ, 

без да се дължат лихви и неустойки за забава.  
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(6) В случай че НАЕМАТЕЛЯТ изрази писмено намерение да ползва имота, въпреки 
неспазването на срока по ал. 4, може да се пристъпи към подписване на предавателно-

приемателен протокол след срока по ал. 4, като в този случай се вписва точната дата, на която 

се извършва предаването, съответно приемането на имота, като платената наемна цена и 
депозитът не се възстановяват. 

(7) Ако предавателно-приемателен протокол не бъде съставен без вина на страните или 

при възникване на непредвидимо и непреодолимо събитие, същите извършат предаване и 

приемане на имота след срока по ал. 4, като в този случай се вписва точната дата, на която се 
извършва предаването, съответно приемането на имота, като платената наемна цена и 

депозитът не се възстановяват. 

          (8) Протокол не се съставя ако НАЕМАТЕЛЯТ не е платил наемната цена и не е 
представил доказателства за това. В този случай внесеният от него депозит се задържа от 

НАЕМОДАТЕЛЯ. 

 
II.   НАЕМНА ЦЕНА, КОНСУМАТИВНИ РАЗНОСКИ, НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 3. НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя имота на НАЕМАТЕЛЯ срещу наемна цена 

размер на___________ лева годишно без ДДС. 

Чл. 4. (1) НАЕМАТЕЛЯТ заплаща авансово на НАЕМОДАТЕЛЯ първата годишна 
наемна вноска при сключването на договора, от която се приспада внесения от него депозит. 

 (2) Останалите годишни наемни вноски се заплащат авансово най-късно до 30 

/тридесето/ число на първия месец от новия едногодишен период, за който е дължим наема. 
(3) В размера на наемната цена не са включени разходите, свързани с ползването на 

имота, а именно: текущи консумативни разноски за електричество, отопление и вода, както и 

разходите за охрана и застраховка на имота, които са за сметка на НАЕМАТЕЛЯ. За срока на 

договора НАЕМАТЕЛЯТ заплаща и такса смет. 
В случай че наетият имот не е захранен с ток и/или вода, свързването на същия със 

съответните съоръжения за осигуряване на електричество и вода (където това е технически 

възможно), се извършва от НАЕМАТЕЛЯ за негова сметка. 
(4) Плащането се извършва по банковата сметка на „Напоителни системи” ЕАД, клон 

„София“, гр. София. 

Банка:   Инвестбанк АД 
IBAN:  BG13IORT80481055623000 

BIC код:   IORTBGSF 

(5) НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да издава надлежен документ за получения наем. 

(6) Корекция на наемната цена се прави за всяка календарна година на база  
инфлационния индекс за предходната година, обявен от НСИ. Промените в наемната цена 

влизат в сила от 1 януари за всяка календарна година. Актуализираната наемна цена се 

отразява в издадените фактури. 
 (7) Авансово платената годишна наемна цена не се възстановява при предсрочно 

прекратяване на договора, освен ако НАЕМОДАТЕЛЯТ не се е съгласил писмено за това. 

Чл.5. Текущите консумативни разноски се заплащат ежемесечно на експлоатационните 
дружества и доставчици на услуги от името на страната по настоящия договор, на която е 

открита съответната партида или която е страна по договора за тяхната доставка. 

Чл. 6. В случай че съответните партиди се водят на името на НАЕМОДАТЕЛЯ, 

последният префактурира на НАЕМАТЕЛЯ дължимите от последния суми, които следва да 
се заплащат от НАЕМАТЕЛЯ в срок до 10 (десето) число на календарния месец, следващ 

месеца, за който са начислени. Ако партидите се водят на името на НАЕМАТЕЛЯ, 

заплащането на консумативните разноски се извършва от последния в срока, определен от 
експлоатационните дружества. 

 

ІII. СРОК НА ДОГОВОРА 

Чл. 7. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и се сключва за 
срок от 3 /три/ години. 

 

   IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 8. (1) НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да предаде на НАЕМАТЕЛЯ имота предмет на наемното правоотношение в 

състоянието, в което същият се намира към датата на сключване на настоящия договор. 
2. Да не пречи на НАЕМАТЕЛЯ при ползването на наетия имот. 

Чл. 9. (1)НАЕМОДАТЕЛЯТ има право: 
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1.Да получава своевременно наемната цена и дължимите от НАЕМАТЕЛЯ суми за 
разходи, свързани с ползването на имота по чл. 4, ал.3 от настоящия договор. 

2. Да извършва контрол по отношение договореното ползване и състояние на имота, 

като бъде допускан в него. 
Чл. 10. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да заплаща своевременно наемна цена и дължимите суми за разходи, свързани с 

ползването на имота съгласно настоящия договор; 

2. Да пази имота и го поддържа в добро състояние, като полага за него грижата на добър 
стопанин; 

3. Да си служи с имота само за договореното ползване; 

4. Да извършва всички текущи ремонти и поправки в имота за своя сметка; 
5. Да не извършва промяна на предназначение, основни ремонт и преустройство в 

наетите помещения. В случай че има намерения да извърши такива, трябва да получи 

предварително писмено съгласие на НАЕМОДАТЕЛЯ, дадено за всеки конкретен случай 
поотделно. Когато при извършване на тези дейности са нарушени съответните нормативни 

или технически изисквания, цялата отговорност, произтичаща от това се поема от 

НАЕМАТЕЛЯ, вкл. и наложените му санкции. В случай на извършено незаконно 

строителство от наемателя, същото се премахва от НАЕМАТЕЛЯ, за негова сметка или може 
да се премахне от НАЕМОДАТЕЛЯ като в този случай НАЕМАТЕЛЯТ безусловно се 

задължава да поеме в пълен размер всички разходи по премахването, които се начисляват към 

фактурата за наемния период, като е длъжен да ги заплати по сметка на НАЕМОДАТЕЛЯ. 
След прекратяване на наемното правоотношение, извършените в имота подобрения, които не 

могат да бъдат вдигнати или демонтирането им би причинило повреди на имота, остават 

собственост на НАЕМОДАТЕЛЯ; 

6. Да не пренаема или преотстъпва ползването на имота или части от него на трети лица 
под каквато и да е форма, без изричното писмено съгласие на НАЕМОДАТЕЛЯ; 

7. Да обезщети НАЕМОДАТЕЛЯ за причинените му вреди при ползването на имота, 

освен ако докаже, че те се дължат на причина, за която НАЕМАТЕЛЯТ не отговаря; 
8. Да осигурява на НАЕМОДАТЕЛЯ достъп до имота, с оглед осъществяване правата 

му като собственик на имота; 

9. При прекратяване на наемното правоотношение да освободи и предаде имота на 
НАЕМОДАТЕЛЯ, в състояние не по-лошо от това, в което го е получил, като се отчита 

обикновеното овехтяване; 

10. Да спазва правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност и осигури 

изискваната противопожарна техника, съгласно действащото българско законодателство. При 
неспазване на тези изисквания, НАЕМАТЕЛЯТ носи пълна отговорност. При пожар, 

причинен по вина на НАЕМАТЕЛЯ, същият дължи цялостно възстановяване на щетите както 

на НАЕМОДАТЕЛЯ, така и на трети физически или юридически лица, които са в съседство 
на имота; 

11. Да поема за своя сметка разходите за охрана и застраховка на имота; 

12. Да монтира при необходимост и наличие на техническа възможност, за своя сметка 
контролни уреди за отчитане на изразходваните ел. енергия и вода, ако в наетия имот няма 

такива. 

 Чл. 11. НАЕМАТЕЛЯТ има право да получи имота в състоянието, в което същият се 

намира при сключването на договора и да го използва според уговореното предназначение, 
без НАЕМОДАТЕЛЯТ да му пречи. 

 

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА НАЕМНОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ И 

ОТГОВОРНОСТИ 

Чл. 12. Наемното правоотношение се прекратява: 

1. С изтичане на уговорения срок. В този случай НАЕМОДАТЕЛЯТ не уведомява 

НАЕМАТЕЛЯ. 
2.  По взаимно съгласие на страните изразено в писмена форма. 

3. При прехвърляне на собствеността върху имота. 

4. Ако имотът бъде изваден от капитала на „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД. 
Чл. 13. (1) НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно, без предизвестие, 

договора преди изтичане на уговорения срок в следните случаи: 

1. При забава на НАЕМАТЕЛЯ за плащане на наемната цена и/или на разходи, 
свързани с ползването на имота по чл. 4, ал. 3 от настоящия договор с повече от 14 

(четиринадесет) дни от издаване на съответната фактура. 
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2. При неизпълнение от НАЕМАТЕЛЯ на някое от задълженията му, определени в  
настоящия договор. 

(2) В случаите по предходната алинея „Напоителни системи“ ЕАД, клон „София“ 

уведомява писмено НАЕМАТЕЛЯ с копие до „Напоителни системи“ ЕАД - Централно 
управление за прекратяването му, като посочва основанието за прекратяване и срока за 

освобождаване и предаване на имота. Срокът трябва да бъде съобразен с реалната възможност 

за освобождаване на наетия имот и вдигане на всички вещи, собственост на НАЕМАТЕЛЯ, 

които не са трайно прикрепени към наетия имот, но не може да е по-дълъг от 30 дни. 
Чл. 14.(1) При прекратяване на наемното правоотношение имотът се предава на 

НАЕМОДАТЕЛЯ с приемо - предавателен протокол, който се изготвя и подписва, както 

следва: за НАЕМОДАТЕЛЯ - от клон „София ", а за НАЕМАТЕЛЯ - от представляващото 
го лице. 

(2) За мястото и деня на съставянето на протокола Наемателят се уведомява с 

писменото уведомление по чл.13, ал.2. 
(3) Ако НАЕМАТЕЛЯТ не присъства лично или чрез надлежно упълномощен свой 

представител в деня и часа на предаване на имота, определени от НАЕМОДАТЕЛЯ, чрез 

негови представители от клон "София", протоколът се съставя само от НАЕМОДАТЕЛЯ, 

чрез негови представители от клон "София"  в присъствието на двама свидетели, които може 
да бъдат служители на Наемодателя или негов клон и констатациите в него имат обвързваща 

сила за НАЕМАТЕЛЯ. В този случай Наемателят няма право на каквито и да е възражения по 

протокола или на претенции от друго естество. 
(4) В случай на неизпълнение на задължението на НАЕМАТЕЛЯ да предаде надлежно 

имота, НАЕМАТЕЛЯТ дава изричното си съгласие НАЕМОДАТЕЛЯТ незабавно да влезе в 

имота, включително чрез отстраняване на ключалки, врати и други прегради, както и да 

предприеме всички необходими действия за защита на интересите си. НАЕМАТЕЛЯТ дава 
своето изрично и предварително съгласие за осъществяване на горепосочените действия, 

поради което и на основание чл. 20а от ЗЗД същите не могат да се считат за самоуправни. 

Намиращото се в имота имущество на НАЕМАТЕЛЯ и/или на трети лица се оставя на 
отговорно пазене за сметка на НАЕМАТЕЛЯ до приемането му от него. За целта се определя 

срок от управителя на клона, за което уведомява НАЕМАТЕЛЯ  с писмена покана. Ако след 

изтичане на поканата НАЕМАТЕЛЯТ не освободи имота, всички находящи се в него вещи, 
които не са собствени на НАЕМОДАТЕЛЯ или за които не отговаря, се изнасят и 

транспортират на посочения в договора адрес - за сметка на НАЕМАТЕЛЯ. 

(5) При всички случаи на неизпълнение на задължението на НАЕМАТЕЛЯ да предаде 

имота на НАЕМОДАТЕЛЯ, НАЕМАТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на един годишен 
месечен наем. 

(6) При виновно насени щети от НАЕМАТЕЛЯ върху имота на НАЕМОДАТЕЛЯ, 

НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да заплати пълния размер на направените разходи от 
НАЕМОДАТЕЛЯ за възстановяване на щетите. 

Чл. 15. (1) При забавено плащане на наемната цена, НАЕМАТЕЛЯТ дължи на 

НАЕМОДАТЕЛЯ, освен наема и неустойка в размер на законната лихва за забавени 
плащания в лева, за всеки просрочен ден. 

(2) В случай че договорът за наем се прекрати едностранно при условията на чл. 13, 

НАЕМОДАТЕЛЯТ не дължи връщане на платената наемна цена от страна на НАЕМАТЕЛЯ, 

както и НАЕМАТЕЛЯТ няма право да претендира заплащане на неустойки и обезщетения за 
направени от него подобрения и други разходи в имота. 

(3) Ако въпреки изричното противопоставяне на НАЕМОДАТЕЛЯ или след изтичане 

срока на договора, НАЕМАТЕЛЯТ продължи без основание да държи и/или ползва имота, за 
периода до действителното му освобождаване, обективирано в протокол, за който важат 

правилата на чл. 14, дължи на НАЕМОДАТЕЛЯ дневно неустойка в размер на 30 % от 

стойността на годишната наемна цена. 

 

VI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 16. (1) Писмените уведомления, предизвестия и съобщения, както и други 

документи относно изпълнението и действието на настоящия договор, могат да се изпращат 
между страните по имейл, поща и куриер, на посочените в този договор от тях адреси и 

електронна поща.  

(2) Горепосочените документи се считат за получени от другата страна на датата на 
личното предаване, ако са предадени на ръка; на датата на разписката за получаване, когато са 

предадени на куриер; на датата на разписката за получаване, когато са изпратени с 

препоръчана поща. 
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 (3) При промяна на посочените адреси всяка страна е длъжна да уведоми писмено 
другата. При неизпълнение на това задължение съответният документ се счита за надлежно 

връчен, ако се докаже, че е изпратен на посочения в договора адрес, дори и да не е получен от 

другата страна. 
 (4) За валидни адреси за приемане на писмени уведомления, предизвестия и други 

документи свързани с този договор, страните приемат : 

 

ЗА НАЕМОДАТЕЛЯ: __________________________________________________________ 
  

ЗА НАЕМАТЕЛЯ : 

 (попълва се само ако адресът е различен от посочения в договора и Наемателят изрично е 
заявил такъв адрес за кореспонденция и/или когато адресът за връчване на документи от 

страна на Наемодателя ще се извършва чрез негов клон) 

Чл. 17 (1) Страните се договарят всички спорове, породени от този договор или 
отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото 

изпълнение, тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за 

попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали 

обстоятелства, ще бъдат разрешавани по споразумение между страните. Ако между страните 
не бъде постигнато споразумение, страните се договарят спорът да се отнася за решаване пред 

компетентния български съд. 

(2) За неуредени в договора въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското 
законодателство на Република България. 

Чл.18. Контрол по изпълнение на договора за НАЕМОДАТЕЛЯ се изпълнява от 

"Напоителни системи" ЕАД, клон "София". 

 
Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и поражда действие 

между страните при спазване на условията и сроковете в чл. 2, състави се и се подписа в пет 

еднообразни екземпляра. 
 

 

 
 

НАЕМОДАТЕЛ:                  НАЕМАТЕЛ: 

Инж. Николай Чалъков 

Изпълнителен Директор 

 

 

Румяна Ванчева 

Главен счетоводител 

 


