
гр.Русе 7000 ул. „Александровска” № 77 
www.rusersoszr.dir.bg  e-mail: oficer_ruse@dir.bg 

1 

 

РЕГИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ   

ОТ ЗАПАСА И РЕЗЕРВА ГР. РУСЕ 

 

 

Д О К У М Е Н Т И 
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ 

 

I. ПАРАМЕТРИ НА ИМОТА 
1. Адрес на имота: гр. Русе ул. „Александровска” № 77 „ДОМ-ПАМЕТНИК НА 

ЗАПАСНОТО ВОИНСТВО- ПОТСДАМ”: 

2. Поземлен имот с идентификатор 63427.2.1509 по кадастралната карта на гр. Русе с 

площ 410 кв.м 

3. Масивна двуетажна сграда с идентификатор 63427.2.1509.1, с предназначение 

Паметник на културата от местно значение, с обща застроена площ от 350 кв.м, 

включително 90 кв.м на втория етаж обособен клуб на сдружението   

4. Сутерен с площ 110 кв.м 

 

II. ИЗИСКВАНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ 

1. Кандидатът може да кандидатства единствено и само за наемане на цялата 

сграда с минимален срок 10 (десет) години; 

2. Минималната начална цена на офертата за наем не може да бъде по-ниска от 

10 000 (десет хиляди) лева без ДДС;  

3. Предназначението като цяло или за обособени части от сградата може да бъде 

само за извършване на търговска и/или ресторантьорска дейност, банкова 

дейност, както и за офиси; 

4. Наемателят няма право да преотдава имота, като цяло или негови обособени 

части; 

5. Кандидатът следва да декларира, че поема ангажимента да изготви и съгласува  

с компетентните органи технически работен инвестиционен проект за собствена 

сметка, съгласно Наредба № 21/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти и ЗУТ, в срок до 4 месеца от подписването на договор 

за наем, като проектът за ремонт на сградата може да бъде само за цялата сграда; 

6. Кандидатът следва да декларира, че поема ангажимента да заплати всички 

разходи по издаването и съгласуването с компетентните органи на виза за 

проектиране, промяна на предназначението на сградата и/или на всяка от 

обособените й части; 

7. Кандидатът следва да декларира, че поема ангажимента да извърши ремонт на 

сградата за собствена сметка, съгласно ЗУТ  в срок до 8 месеца от подписването 

на договор за наем, като на втория етаж задължително обособи офиси и Клуб на 

запасното воинство с отделен вход и санитарни възли. 

8. Кандидатът следва да декларира, че ежегодно ще застрахова имота за собствена 

сметка за времето на ползването му. 

9.  Кандидатът следва да декларира, че ежегодно ще заплаща всички разходи, 

свързани с ползването на имота и клуба на сдружението, включително местните 

данъци и такси,  електроенергия, вода, отопление, телефони и др. 
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10. Допълнително условие: Оборудване и обзавеждане  за клуба на РСОСЗР 

 

 

III. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

 

1. Не се допускат до участие в процедурата за отдаване под наем Кандидати 

които: 

� имат непогасени публични вземания; 

� обявени са в несъстоятелност или са в  производство за обявяване в 

несъстоятелност; 

� обявени са в ликвидация; 

� не са попълнили заявление за участие по образец; 

� не са закупили документация в предвидения срок; 

� не са внесли в предвидения срок  определения  депозит; 

� не отговарят на други условия, предвидени в документите за участие в 

процедурата за отдаване под наем. 

2. Кандидатите  представят следните документи: 

� заявление  за участие в процедурата /по образец /; 

� удостоверение  от търговския регистър за актуално  състояние /оригинал 

или  заверено копие – издадено от  съда по регистрация  или от Агенция 

по вписванията/; 

� удостоверение от търговския регистър, че кандидатът не е обявен и не се 

намира в открито производство по несъстоятелност /оригинал или 

заверено копие/; 

� удостоверение  от търговския регистър, че кандидатът не е  в 

производство по ликвидация /оригинал или  заверено копие/; 

� удостоверение от данъчната администрация, че кандидатът няма 

непогасени публични вземания /оригинал или  заверено копие/;  

� удостоверение за липса на задължения към общината, издадено от 

съответната служба при общинска администрация по Закона за местните 

данъци и такси; 

� Баланс за приходите и разходите през последните две години и други 

документи удостоверяващи, че кандидатът разполага с необходимия 

финансов капацитет; 

� документ за внесен депозит  за участие в процедурата /оригинал/; 

� документ за закупени документи за участие в процедурата /копие от 

фактурата, РКО/; 

� документ за самоличност /лична карта/ на физическото  лице, 

представляващо търговеца и подписало заявлението за  участие /заверено 

копие/; 

� нотариално заверено пълномощно на лицето подписало заявлението за 

участие / в случай, че то не представлява търговеца по закон/; 

� презентация на дейността на  кандидата, търговския му опит и 

инвестиционните намерения по отношение дейността, която предвижда 

да развива в имота /свободна форма/ ; 

� декларация за извършен оглед на имота, подписана от кандидата и 

представител на сдружението; 

� предложение за цена / по образец от документацията за участие в 

процедурата/ - представя се в отделен запечатан непрозрачен  плик с 

надпис  „предлагана цена”. 

 

  Документите се предават в запечатан  непрозрачен плик, в който се 

поставя и отделния плик  за предлаганата цена. Върху плика се посочва адрес за 
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кореспонденция на търговеца, телефон, факс и електронен адрес, а на запечатаната 

страна се поставят подпис и печат върху запечатката. 

 

 

3. Получаване на документацията за участие в процедурата  и внасянето на 

депозит за участие са, както следва: 

� Цената на тръжната документация е 20.00 лв. /двадесет/ платими в брой; 

� Документацията за участие в процедурата може да бъде закупена на 

адрес гр. Русе , ул. „Черно море” № 2 , ет. 1 офис на РСОСЗР, където се 

издава и фактура/РКО. Плащането на цената и получаването на 

документацията се извършва всеки работен ден в срок до 14 

(четиринадесет)  календарни дни от датата на публикуването на обявата 

включително, в рамките  на 8.30 – 13.00 ч.;  

� Депозитът за участие в процедурата за отдаване под наем е  в размер на 

2000 лв (две хиляди). Депозитът се внася чрез паричен превод по 

банковата сметка на Регионалния съюз на офицерите и сержантите от 

запаса и резерва гр. Русе  IBAN BG22 UNCR 9660 1041 8152 04, BIC КОД  

UNCRBGSF УНИКРЕДИТ БУЛБАНК КЛОН РУСЕ; 

� Срокът за внасяне на депозита е до 14 (четиринадесет) календарни дни от 

датата на публикуването на обявата включително; 

� Възстановяването на депозита за участие се извършва в 10 (десет)-дневен 

срок от датата на приключване на процедурата; 

� На спечелият участник, депозита за участие се приспада от първият 

заплатен наем след подписването на договора за наем; 

� Депозитът не се възстановява при отказ на спечелият участник да 

подпише договор за наем след отправена покана от УС на РСОСЗР  

 

         4. Приемането на заявления за участие е по следния ред: 

� Заявленията за участие в процедурата се подават на адрес гр. Русе , ул. 

„Черно море” № 2 , ет. 1 офис на РСОСЗР всеки работен ден в срок до 14 

(четиринадесет) календарни дни от датата на публикуването на обявата 

включително, в рамките на 08:30 – 13:00 ч.; 

� Заявленията се подават заедно с останалите документи в запечатан и 

надписан непрозрачен плик  

� При приемане на заявлението върху плика се изписват трите имена, ЕГН 

и качеството на лицето, което го подава, името и длъжността на 

представителя на РСОСЗР, който приема плика, датата, часа и поредния 

номер на подаване, след което предаващият и приемащият плика се 

подписват. Същите данни се вписват и в отделен регистър за приемане на 

заявленията, воден от приемащия ги представител на РСОСЗР. На 

вносителя се издава съответен документ, удостоверяващ приемането. 

� Не се приемат и се връщат незабавно на кандидатите заявления за 

участие, представени след изтичането на крайния срок или в незапечатан, 

ненадписан, неподпечатан и подписан на запечатката, или скъсан плик. 

Тези обстоятелства се удостоверяват в регистъра за приемане на 

заявленията, воден от приемащия ги представител на РСОСЗР 

� Заявленията се съхраняват по начин, определен от председателя на 

Управителния съвет на РСОСЗР, и при условия, осигуряващи 

съхраняване целостта на пликовете до провеждане на търга и предпазване 

от нерегламентиран достъп до тях. 

� В 7(седем) дневен срок от изтичането на срока за подаване на 

документите за участие -14 (четиринадесет) календарни дни от датата на 

публикуването на обявата, подалите редовни документи за участие се 
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уведомяват за мястото и часът на провеждане на процедурата по пощата с 

обратна разписка и лично по телефон;. 

 

IV. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА И ИЗБОР НА НАЕМАТЕЛ 

1. Провеждане на процедурата 

� Избора на наемател се извършва от Управителния съвет на РСОСЗР в 

присъствието на адвокат в 7 (седем) дневен срок от изтичането на срока за 

подаване на документите за участие -14 (четиринадесет) календарни дни от 

датата на публикуването на обявата 

�  За мястото и часът на провеждане на процедурата допуснатите участници 

се уведомяват в горепосочения срок  

� УС на РСОСЗР разпечатва подадените пликове по реда на постъпването им 

и се запознава с редовността на подадените документи. 

� Кандидатите или техни упълномощени представители могат да присъстват 

при отваряне и разглеждане на предложенията от Управителния съвет. 

 

2. Считат се за нередовни заявленията, които: 

� са подадени извън срока, предвиден в документите за участие; 

� не съдържат предвидените документи и данни; 

� имат приложени документи, от които е видно, че участникът не отговаря 

на необходимо изискване или условие за участие в процедурата; 

� са с приложени документи в ненадлежен вид /форма/, когато такъв се 

изисква; 

� заявлението е подписано от лице без представителна за участника власт; 

� са в незапечатани и/или прозрачни пликове, или е констатирана при 

подаването им нарушена цялост на плик и това е отбелязано изрично от 

приемащия представител на РСОСЗР; 

� са подадени от лице, нямащо право да участва в процедурата 

 

V. ИЗБОР НА НАЕМАТЕЛ  
� УС на РСОСЗР разпечатва пликовете с ценовите предложения на редовно 

подадените документи. Всяко предложение за месечна наемна цена се 

подписва от членовете на Управителния съвет; 

� Редовно подадените ценови предложения се класират в низходящ ред, 

според размера на предложената цена, като в случай, че двама или повече 

кандидати са предложили еднаква най-висока цена, се процедира 

съобразно броя и стойността на  допълнителните ангажименти на 

наемателя към Регионалния съюз; 

� За провеждането на процедурата се води протокол от Секретаря на 

РСОСЗР и се подписва от всички членове на УС на РСОСЗР;  

� За спечелил се обявява участникът получил на-много точки, като  при 

оценката на предложенията се вземат предвид най-високата месечна 

наемна цена, предложените допълнителни ангажименти на участника към 

Регионалния съюз, предвидената инвестиция – вид и стойност, както и 

сроковете за нейната реализация;  

 

 

 

 

VI. ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА НАЕМ 

���� Въз основа на резултатите от процедурата за избор на наемател УС на 

РСОСЗР взема решение за обявяване на спечелилият кандидат в деня на 

нейното провеждане; 
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���� В 7-дневен срок от датата на провеждането на процедурата изпраща 

решението на участниците и го обявява на интернет-страницата на 

РСОСЗР; 

���� Въз основа на резултатите от процедурата за избор на наемател и 

решението на Управителния съвет, Председателят на УС на РСОСЗР 

изпраща покана до спечелият кандидат за сключване на договор за наем, 

в 7-дневен срок от нейното приключване; 

���� Решението на УС на РСОСЗР не подлежи на преразглеждане и 

обжалване, освен ако спечелият участник се откаже, което автоматично 

класира вторият по показатели кандидат; 

���� В случай, че спечелилият кандидат не се яви в посоченият срок за 

подписване на договор за наем, същият се декласира, съответно губи 

депозита за участие, като се отправя покана до вторият класирал се по 

показатели кандидат за подписване на договор за наем в 7-дневен срок от 

датата на неявяването на първия; 

���� В случай, че и вторият класирал се по показатели кандидат се откаже от 

подписване на договор за наем, то същия също губи депозита за участие в 

процедурата; 

���� В случай, че и вторият класирал се кандидат се откаже от подписването 

на договор, то УС на РСОСЗР кани третият кандидат, но ако и той не се 

яви приключва процедурата и обявява нова покана за избор на немател. 

���� В случай, че и третият класирал се по показатели кандидат се откаже от 

подписване на договор за наем, то същия също губи депозита за участие в 

процедурата; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ  

                                                                   на УС на РСОСЗР: 

                                                                                       к-н о.р. инж. Димитър Вълков 

 


