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З     А      П     О     В      Е     Д 

 

 

№ 1254 

 

 

гр. София, 12.08. 2015 година 

 

 

 

 

              На основание чл. 16,ал.2 от Закона за държавната собственост/ЗДС/ във връзка с 

чл. 19,ал.1 от ЗДС и чл. 13,ал.3 и ал. 5 и чл. 55,ал.1 от Правилника за  прилагане на  Закона 

за държавната собственост / ППЗДС/, след като се запознах с резултатите от проведения 

търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот-публична 

държавна собственост, находящ се в административната сграда на Върховния 

административен съд ,с адрес : гр.София, бул. „Александър Стамболийски № 

18,представляващ площи за разполагане на три кафе автомати,отразени в протокол от 

06.08.2015 година за работата на комисията за разглеждане,оценяване и класиране на 

ценови предложения,назначени с моя Заповед №877/24.06.2015 г. 

 

 

                                                 О Б Я В Я В А М : 

 

            1. Класирането на кандидатите в търга за отдаване под наем за срок от 3/три/ 

години на  обект -  недвижим имот-публична държавна собственост, находящ се в 

административната сграда на ВАС, с адрес: гр.София, бул. „Александър  Стамболийски” 

№ 18, представляващ  обща площ  от 3/три/ кв.метра  от коридорите на  съдебната сграда, 

състоящ се от :  обект №3- партер - 1/един/ кв.метър за разполагане на 1 автомат за топли 

напитки ,  обект №4- първи етаж- 1 /един/ кв.метър за разполагане 1 автомат за топли  

напитки  и  обект № 6-трети етаж - 1/един/ кв.метър етаж за разполагане на 1 автомат за 

топли  напитки , с   цел  създаване на по-благоприятна среда за работа на магистратите и 

служителите на ВАС и ВАП , както следва : 

 

          На първо място: „ Макси Кетъринг” ЕООД , код по БУЛСТАТ 201907643, със 

седалище и адрес на управление - гр. София 1000, Област София, Община Столична, 

Район  Триадица, ул.„ Аксаков”№ 10, представлявано от Николай Асенов Янев - 

управител. Участникът е представил исканите  документи и в подаденото от него ценово 



предложение е предложил месечна наемна цена в размер на 323,00/триста двадесет и три/ 

лева с включен ДДС.   

        

 

2.  Отстранявам от  участие в тръжната процедура : 

            Участникът „ Веда 2014” ЕООД , код по БУЛСТАТ  202905524 , със седалище и  

адрес на управление – гр.София 1619,Област София,Община  Столична , Район Витоша, 

ул. „Миле Попйорданов „ №37 ,представлявано от  Светослав Митков Генешки - 

управител.  

           Мотиви за отстраняване : Кандидатът „Веда 2014” ЕООД не е представил всички 

изискуеми документи за участие в търга – липсват доказателства за  минимален 

двугодишен опит на участника в експлоатирането на кафе автомати ,каквото е изискването 

на  на т.3.6. от Заповед № 877/24.06.2015г. на председетеля на ВАС и т.16 на раздел V 

”Необходими документи” от утвърдената със същата заповед тръжна документация.  

 

                                  Н А Р Е Ж Д А М : 

  

3.Определям за наемател на обекта, описан в т.1 от настоящата заповед, 

представляващ представляващ  обща площ  от 3/три/ кв.метра  от коридорите на  

съдебната сграда, състоящ се от :  обект №3- партер - 1/един/ кв.метър за разполагане на 1 

автомат за топли напитки ,  обект №4- първи етаж- 1 /един/ кв.метър за разполагане 1 

автомат за топли  напитки  и  обект № 6-трети етаж - 1/един/ кв.метър етаж за разполагане 

на 1 автомат за топли  напитки, за срок от 3 (три) години, участника Макси Кетъринг” 

ЕООД , код по БУЛСТАТ 201907643, представлявано от  управителя  Николай Асенов 

Янев ,със седалаще и адрес на управление - гр. София 1000,Област София, Община 

Столична, Район  Триадица, ул. „ Аксаков „ № 10.,  с предложена  най-висока  месечна 

наемна цена в размер на  323,00/ триста двадесет и три/ лева с включен ДДС. 

4. Определям месечна наемна цена в размер 323,00 /триста двадесет и три/ 

лева с включен ДДС за трите    автомата  за топли напитки. 

            5. В тридневен срок след връчването на влязлата в сила заповед за избор на 

наемател, наемателят внася гаранционна вноска в размер на удвоена месечна наемна цена, 

предложенаот него, по сметка на  Върховния административен съд  IBAN BG 

62BNBG96613100178001,В1С: BNBGBGSD.  

           6. Наемната цена се заплаща за всеки месец до   1 0 - т о  число на текущия месец 

чрез набирателната сметка на  Върховния административен съд :  BG 

62BNBG96613100178001,  В1С: BNBGBGSD    по сметка на Министерство на 

правосъдието : ВG09BNBG96613000173701,код: ВNBGBGSD при БНБ - Централно 

управление . 

            7. Консумативните разходи за  ел.енергия, вода и други, свързани с ползването на 

имота се определят ежемесечно на база показанията на контролно измервателните уреди и 

споразумителен протокол и се заплащат от наемателя по транзитната сметка на  

Върховния административен съд: BG 62BNBG96613100178001, В1С: BNBGBGSD. 



            8. Възлагам на дирекция „ ФАО” да предприеме необходимите действия  по 

сключването на  договора с избрания наемател. 

            9. В три дневен срок от издаването на настоящата заповед същата да се съобщи на 

участниците в търга и да се обяви  на видно място в сградата и на интернет страницата на 

ВАС. 

 

         10.  Заповедта  подлежи на обжалване по реда  на Административнопроцесуалния 

кодекс в 14(четиринадесет) дневен срок от датата на уведомяване. 

 

         11.  Настоящата  заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за 

сведение и изпълнение. 

 

          

 

 

                                                               

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ 

                                                                      АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД : 

 

                                                                   

                                                                                                  ГЕОРГИ   КОЛЕВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


