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І. ОСНОВАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА, ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА. 
ПРАВЕН СТАТУТ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЕКТА. СПЕЦИФИЧНИ 
УСЛОВИЯ. 

 
1. Основание за провеждане на търга: 
 
Настоящият търг с тайно наддаване се провежда по правила, сходни с описаните в 

чл. 15, ал. 1 и с чл. 15е от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в 
търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС № 112/23.05.2003 г. 
(по-нататък „Правилника“), като въз основа на решение по т. 1 от Протокол № 140  от 
17.09.2016 г. на Съвета на директорите на „София Тех Парк” АД е издадено Решение № 
57/04.10.2016 г. на изпълнителния директор на „София Тех Парк“ АД за обявяване на търг 
с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на дружеството, което 
следва да бъде публикувано във в. „24 часа“ на 05.10.2016 г.  

 
2. Предмет на търга. Правен статут и характеристика на обектите: 
 
2.1. Предмет на търга: 
 
Предмет на търга е отдаване под наем на обекти, находящи се в комплекс „Научно-

технологичен парк” – град София, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 111, м-ст 
„НПЗ Изток – Къро“, както следва:  

- Кафе-ресторант с площ 393,20 кв. м.; 
- Тераса към кафе-ресторанта с площ 157,50 кв. м.; 
- Битови помещения в сутерен с площ 102,50 кв. м.; 
- Склад 1 към кафе-ресторанта с площ 51,70 кв. м.; 
- Склад 2 към кафе-ресторанта с площ 53,90 кв. м. 
Предвидено е горепосочените обекти да се отдават под наем заедно, с оглед по-

целесъобразно им използване и управление от кандидата, предвид което всеки кандидат 
подава заявление за всички обектите. Не се допускат заявления само за някои от обектите. 

Наемните обекти следва да се ползват съгласно предназначението им. 
НАЕМАТЕЛЯТ няма право да преотдава под наем обектите и да ги преотстъпва по 
какъвто и да е начин за ползване на трети лица, освен в случаите, когато 
НАЕМОДАТЕЛЯТ предварително е дал изрично писмено съгласие. 

Наемните обекти, предмет на настоящия търг, са означени в 2 броя схеми на 
обектите, на стр. 4 от настоящата документация.  

 
2.2. Подробно описание и характеристики на обектите: 
 
Частта от сградата, която е собственост на „София Тех Парк“ АД се намира в 

югоизточния край на край на дългата по посока северозапад-югоизток сграда. Сградата се 
състои от четири блока, отделени конструктивно с дилатационни фуги. Конструкцията е 
стоманобетонна монолитна. Всеки един от блоковете се състои от полуподземен етаж, три 
етажа и подпокривно пространство със скатна стоманобетонна плоча. 
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Покривът е с покритие от керемиди тип „марсилски“.  
Водоотвеждането е с водосточни тръби и улуци от поцинкована ламарина. 
Частта на сградата, собственост на „София Тех Парк“ АД, е с извършено вътрешно 

преустройство и пристрояване на две асансьорни клетки, по една към всяко входно фоайе. 
При главния вход на сградата е изградена рампа за инвалиди с електрическо подгряване. 
Над съществуващата стоманобетонна покривна плоча е изградена дървена конструкция с 
топло- и хидроизолационна мембрана и двойна дървена скара и керамични керемиди тип 
„марсилски“. По фасадата е положена топлоизолационна система. 

Фасадната дограма е Al със стъклопакет. 
 Описание и характеристики на обектите:  
 

 
сутерен ресторант 
 

 
партер ресторант 
2.2.1. Кафе-ресторант с площ 393,20 кв. м., находящ се на партерния етаж, срещу 

централния вход на сградата, с настилка от гранитогрес. Стените са с гипскартонова 
обшивка върху тухлени зидове и шайби - видим бетон. Всички стени с изключение на 
бетоновите шайби са завършени с бял латекс. Таванът в залата хранене е гладък 
гипскартон, а в Разливната – растерен.  
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Кафе-ресторантът включва: 
- Зала за хранене; 
- Разливна – за съхранение и затопляне на доставената храна;   
- Умивалня зала – за измиване на съдовете за многократна употреба. Същата е 

обособена като самостоятелно помещение.   
- Мокър бюфет  - обособен в залата за хранене мокър бюфет за сервиране топли 

напитки/кафе, бира, безалкохолни напитки и пакетирани лакомства.  
2.2.2. Тераса към кафе-ресторанта с площ 157,50 кв. м., разположена северозападно 

на кафе-ресторанта, пред Блок 3, с подова обшивка декинг от техническо дърво; 
2.2.3. Битови помещения в сутерен с площ 102,50 кв. м. с настилка от армирана 

циментова замазка със запечатка на полимерна база, стените са тухла, бетон и облицовка с 
фаянсови плочки; 

2.2.4. Склад 1 към кафе-ресторанта с площ 51,70 кв. м., разположен в сутерена на 
сградата, за съхранение на сухи продукти и напитки, с достъп към асансьор, с настилка от 
армирана циментова замазка със запечатка на полимерна база, стените са тухла, бетон; 

2.2.5. Склад 2 към кафе-ресторанта с площ 53,90 кв. м., разположен в сутерена на 
сградата, с настилка от армирана циментова замазка със запечатка на полимерна база, 
стените са тухла, бетон. 

 

 

2.3. Местонахождение на обектите:  
 
Търговските обекти се намират в сграда „Инкубатор“ в гр. София, община 

„Младост“, в югозападната част на кв. Полигона, малко след колелото на четвърти 
километър /“Площад на авиацията“/, в ляво по посока гр. Пловдив, бул. „Асен Йорданов“, 
ул. „Ген. Йордан Венедиков“ – на територията на „София Тех Парк“ АД. Сградата, се 
намира в УПИ I-9452,9453,9455,9456,5017,5020,5021,5022,5023,5024, кв.10, район 
Младост, гр. София. 
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2.4. Правен статут на обектите:  
Обектите, предмет на настоящия търг, са собственост на „София Тех Парк” АД, гр. 

София. „София Тех Парк” АД е дружество със 100% държавна собственост. 
 
3. Общи и специални условия. 
 
3.1. Общи условия: 
3.1.1. Обектите следва да се ползват съобразно предназначението им, като не се 

препятства осъществяването на дейностите, за които са предоставени.  
3.1.2. НАЕМАТЕЛЯТ няма право да преотдава под наем обектите и да ги 

преотстъпва по какъвто и да е начин за ползване на трети лица, освен в случаите, когато 
НАЕМОДАТЕЛЯТ предварително е дал изрично писмено съгласие. 

3.1.3. НАЕМАТЕЛЯТ осигурява изцяло за своя сметка извършването на определени 
работи в Наемните обекти, които са необходими с оглед подготовката на обектите за 
ползването им от НАЕМАТЕЛЯ според предназначението им, както и обзавеждането и 
оборудването им. Снабдяването със съответните документи, с които трябва да разполага 
НАЕМАТЕЛЯТ за извършване на съответната дейност, е негово задължение. 

3.1.4. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да сключи с НАЕМОДАТЕЛЯ или посочено от 
него трето лице договор за услуги по управлението, поддръжката, почистването и 
охраната на Общите части на Парка, Сградата, Общите части на Сградата, Сградните 
инсталации за общо ползване, Прилежащите пространства към сградата и Озеленените 
площи при спазване на формата, съдържанието и условията на договора, представляващ 
Приложение № 3 към образеца на Договора за наем (Образец № 5) към настоящата 
документация 
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3.1.5. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да заплаща по банков път по посочена от 
НАЕМОДАТЕЛЯ банкова сметка: 

- месечната наемна цена; 
- всички разходи, свързани с обикновеното ползване на Наемните обекти (такси за 

електро и топлоенергия, вода, смет); 
- всички разходи по договора за услуги по управлението, поддръжката, почистването 

и охраната на Общите части на Парка, Сградата, Общите части на Сградата, Сградните 
инсталации за общо ползване, Прилежащите пространства към сградата и Озеленените 
площи при спазване на формата, съдържанието и условията на договора, представляващ 
Приложение № 3 към образеца на Договора за наем (Образец № 5) към настоящата 
документация; 

- разходите за обикновени текущи ремонти и поправки на повреди, които са 
следствие на обикновеното употребление на Наемните обекти по начина, указан в 
настоящата документация.  

3.1.6. НАЕМАТЕЛЯТ следва да отремонтира всички щети или повреди, свързани с 
обикновеното ползване на Наемните обекти, виновно причинени щети (по канализация, 
водоснабдяване, вентилация, климатизация, ел. захранване, осветление, и тоалетни 
съоръжения), както и тези, свързани с използването му по начин, различен от посочения в 
Договора и Правилника за вътрешния ред. Щетите се отстраняват от НАЕМАТЕЛЯ и 
изцяло за негова сметка. Всички останали поправки, както и дефектирали осветителни 
тела, апаратури, дограми, витрини и други конструктивни елементи на Наемните обекти 
се заменят за сметка на НАЕМОДАТЕЛЯ с идентични на неизправните.  

 
3.2. Специални условия: 
С оглед използването на обектите съобразно тяхното предназначение и 

функционалност НАЕМАТЕЛЯТ следва: 
3.2.1. да осигури поддръжката на обектите и оборудването им за своя сметка, като 

оборудването следва да включва: 
- За Кафе-ресторанта – в него следва да се разположат новозакупени и одобрени от 

Наемодателя с оглед естетическата издържаност на залата за хранене маси и столове за 
хранене, кошчета за изхвърляне на отпадъци, както и допълнително обзавеждане или 
оборудване, което е необходимо с оглед използването на ресторанта по предназначение;+  

- За Разливната – в нея са обособени кът съхранение и затопляне на доставената 
храна,  кът умивалня и разливна. За съхранение и затопляне на доставената храна следва 
да се осигурят: среднотемпературни хладилни маси – 2 бр., електрически котлон, ел. 
скара, фритюрник и парен конвектомат, помощни маси, двукоритна мивка в къта 
умивалня за измиване на съдовете, шкаф за съхранението на съдовете, затворен контейнер 
за отпадъци,  линията за самообслужване-отоплителна секция за супи, отоплителни маси, 
върху които се зареждат отделните секции към линията за самообслужване-отоплителна 
секция за супи, отоплителна секция за ястия., среднотемпературен хладилник за 
съхранение на готовите салати, хладилна секция за салати към линията за самообслужване 
за предлагане на клиентите, среднотемпературен хладилник за съхранение на готовите 
десерти, хладилна секция за десерти към линията за самообслужване за предлагането на 
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клиентите. Неутрални секции са предвидени за таблите, за хляба и за приборите и 
салфетките.   

- За Умивалня зала – храната на клиентите да се сервира в съдове за многократни 
или еднократна употреба в зависимост от тяхното желание. За измиване на 
многократните съдове се предвижда обзавеждането на умивалня зала. Същата е 
обособена като самостоятелно помещение и следва да е обзаведена с: маса с отвор за 
отпадъци, еднокоритна мивка с ръчен душ входяща към миялната машина, миялна 
машина, маса изходяща на миялната машина и шкаф за чисти чинии. Отпадъците следва 
да се съхраняват в затворени съдове и след приключване на работа се изнасят навън. В 
умивалнята е предвиден резервен ел. бойлер за топла вода, което е отразено в проекта на 
част ВК.   

- За Мокър бюфет - В залата за хранене е обособен мокър бюфет. В него ще се 
подготвят за сервиране топли напитки/кафе, капучино, чай и др./2 вида наливна бира, 
безалкохолни напитки и пакетирани лакомства. Бюфетът следва да се зарежда ежедневно 
преди започване на работа от регламентирани производители и доставчици. За тази цел 
следва да се осигурят: кафе машина, кафемелачка, хладилници, ледогенератор за ледени 
кубчета,  миксер за разбиване на лед, сокоизтисквачка,  2 бр. бирени колонки за сервиране 
на наливна бира.  Готовите напитки следва да се предлагат на бар – бюфета.  Чашите 
следва да се измиват  в чашомиялна. Отпадъците да се събират в затворен съд за отпадъци 
и след края на работния ден да се изхвърлят навън. 

- За Складовете – следва да се оборудват със стелажи за сухи продукти и хладилник 
за напитки.   

- За Битовите помещения – включват съблекални със санитарни възли и душове 
отделно за мъже и за жени. В съблекалните следва да се осигурят гардеробчета за 
личните и за работните дрехи на персонала. В общото предверие следва да се осигури 
шкаф за дезинфекционни и почистващи препарати и инвентар.  

Предвиденото технологично оборудване следва да бъде ново, отговарящо на 
съответните стандарти за качество и да позволява обектите да изпълняват своето 
предназначение, при спазване на санитарно-хигиенните и технологични изисквания.  

3.2.2. да обезпечи функционирането на кафе-ресторанта в Инкубатора в срок не по-
късно от 60 календарни дни от сключване на договора за наем и предаване на държането 
на обекта; 

3.2.3. да осигурява изцяло за своя сметка извършването на определени работи в 
кафе-ресторанта, които са необходими с оглед подготовката на обекта за ползването му 
според предназначението му, както и обзавеждането на обекта. Планирането на 
допълнителни работи от страна на НАЕМАТЕЛЯ в обекта подлежат на предварително 
одобрение от НАЕМОДАТЕЛЯ. Работите се извършват изцяло за сметка на НАЕМАТЕЛЯ 
и след прекратяване на договора за наем остават безвъзмездно в полза на 
НАЕМОДАТЕЛЯ, ако същите са трайно прикрепени към наемните помещения. 

3.2.4. да осигури предлагането на пълноценно хранене в кафе-ресторанта при 
спазване на следните изисквания: 

а) минималната продължителност на работното време да бъде от 08:00 до 19:00 часа 
всеки работен ден; 
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б) да се предлагат топли напитки, алкохолни и безалкохолни напитки, готова храна – 
супи, салати, предястия, основния ястия, десерти, малотрайни и трайни сладкарски 
изделия, захарни и шоколадови изделия, тестени закуски, ядки, през цялата 
продължителност на работния ден; 

в) преди началото на всяка работна седмица да се изготвя седмично меню за 
предстоящата седмица, като основните ястия в менюто са различни всеки ден и храната да 
бъде приготвена в деня, в който ще се предлага. Доставката на храната трябва да се 
извършва при спазване на изискванията за транспортиране на храни. 

г) менюто задължително да съдържа фиксирани енергийни стойности (калории, 
мазнини, белтъчини и въглехидрати), както следва: 

- закуска - минимум сандвичи с млечен, месен или зеленчуков продукт, 
предварително приготвени тестени изделия.  

- обяд - минимум четири вида тристепенни месни менюта и минимум едно 
вегетарианско тристепенно меню, както и други ястия извън менютата. НАЕМАТЕЛЯТ 
може да променя едностранно максималната крайна цена на предлаганите тристепенни 
менюта, ако при промяна в обстоятелствата предвидените при сключване на договора 
цени за тристепенно меню се отклонят съществено от средните пазарни цени за 
тристепенно меню в сходни по характер и близки по разположение обекти. 

- Начинът на поднасяне на храната следва да бъде на самообслужване. 
- Служителите в отдадените под наем обекти трябва да бъдат със заверени здравни 

книжки и работно или униформено облекло с отличителни знаци, включващо шапки, 
ръкавици, предпазни средства, и др. 

д) да обезпечи за своя сметка почистването и поддържането на обектите, с техника, 
оборудване, материали и консумативи; 

е) да използва само екологосъобразни препарати и консумативи, разрешени за 
пускане на пазара, съгласно разпоредбите на Закона за защита от вредното въздействие на 
химичните вещества и смеси. 

ж) да спазва утвърдените стандарти при предлагането на храните, както и за 
спазване на санитарно-хигиенните стандарти. 

ЗАБЕЛЕЖКА: НАЕМАТЕЛЯТ покрива за своя сметка разходите, свързани с 
изпълнението на общите и специалните условия по т. 3.1 и 3.2 по-горе. 

 
ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ И ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА УЧАСТИЕ.  
 
1. Условия за участие: 
1.1. В търга могат да участват при равни условия всички физически и юридически 

лица, които отговарят на изискванията на настоящата документация, както и на 
съответните приложими разпоредби на действащото българско законодателство. 

1.2. Всеки кандидат може да получи тръжната документация в деловодството на 
„София Тех Парк” АД в срок до 17.00 часа на 20.10.2016г., без да я заплаща или да я 
разпечата от интернет страницата на „София Тех Парк“ АД: www.sofiatech.bg. 

 
2. Изисквания към кандидатите: 
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2.2. Необходими документи за извършване на оглед: 
При извършването на оглед на обекта на търга кандидатите следва да представят: 
2.2.1. Лична карта; 
2.2.2. Попълнена декларация за оглед на обекта, която се подписва в присъствието на 

длъжностното лице, осигурило извършването на огледа. 
2.2.3. Пълномощно за извършване на оглед. 
 
2.3. Необходими документи за участие в търга: 
2.3.1. Кандидатите следва да представят заявление за участие в търга (Образец № 1 

към настоящата документация), окомплектовано със следните документи за участие в 
търга: 

а) Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код, съгласно 
чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или 
едноличен търговец или копие от документ за самоличност, когато участникът е 
физическо лице; 

б) Удостоверение от Търговския регистър към Агенция по вписванията, 
удостоверяващо обстоятелствата, че кандидатът не е обявен е в несъстоятелност или е в 
производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил 
извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, 
или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е 
чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, 
съгласно законодателството на държавата, в която е установен; 

в) Удостоверения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 
(ДОПК), издадени от съответната териториална дирекция на НАП и от съответната 
община, че дружеството няма парични задължения към държавата или към община, 
установени с влязъл в сила акт на компетентен орган; 

г) Представяне на участника (Образец № 2 към настоящата документация); 
д) Декларация за извършен оглед на обектите, предмет на търга, в случай, че е 

извършен оглед; (Образец № 3 към настоящата документация); 
е) Декларация за приемане условията на проекта на договор (Образец № 4 към 

настоящата документация); 
ж) Пълномощно – когато заявлението се подава от упълномощен представител на 

кандидата; 
з) Документ, удостоверяващ внасянето на депозит за участие в търга. 
2.3.2. Отделен малък, непрозрачен запечатан плик съдържащ предложената от 

кандидата цена. Малкият плик с ценовото предложение на кандидат, чиято оферта е 
нередовна т.е. не съдържа някой от документите по т. 3 от Тръжната документация, или 
представеният документ не е в изискуемата форма, не се отваря. Ценовото предложение 
на такъв кандидат не се разглежда и не се класира от комисията. 

Всяко предложение, поставено в незапечатан плик или което не отговаря на 
изискванията на тръжната документация, се обявява за нередовно и участникът се 
декласира. 
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В случай, че някои от фактите и обстоятелствата, съдържащи се в представените от 
участника документи представляват търговска тайна, това следва да бъде изрично 
отбелязано. 

Всички документи трябва да бъдат на български език. При представяне на 
документи на чужд език, те следва да бъдат надлежно преведени и легализирани. Ако 
заявлението е от името на физическо лице или едноличен търговец, трябва да бъде 
подписано от него или изрично упълномощено лице, а ако е представено от търговско 
дружество – от лицето, представляващо дружеството или изрично упълномощено лице. 

 
2.4. Начин на оформяне и подготовка на предложенията: 
2.4.1. При подаване на предложение за участие, всеки участник трябва да се 

придържа точно към обявените от НАЕМОДАТЕЛЯ условия.  
2.4.2.  Всички изискуеми документи за участие в търга, се поставят в голям 

запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост, върху който се отбелязва: „За участие 
в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Кафе-ресторант с площ 393,20 кв. 
м., тераса към кафе-ресторанта с площ 157,50 кв. м., битови помещения в сутерен с 
площ 102,50 кв. м., склад 1 към кафе-ресторанта с площ 51,70 кв. м. и склад 2 към 
кафе-ресторанта с площ 53,90 кв. м., находящи се в комплекс „Научно-технологичен 
парк” – град София, район Младост, бул. „Цариградско шосе № 111, м-ст „НПЗ 
Изток – Къро””, както и име, адрес, телефон и факс на подателя. Заявления и останалите 
изискуеми документи в незапечатан или прозрачен плик, или такъв с нарушена цялост не 
се приемат и се връщат на участника, като това обстоятелство се отбелязва в регистъра. 

2.4.3. В големия плик по предходната точка се поставя малкия плик, съдържащ 
предложената цена от кандидата, върху който се отбелязват следните данни: 

• “Ценово предложение за участие в търг с тайно наддаване за отдаване под 
наем на Кафе-ресторант с площ 393,20 кв. м., тераса към кафе-ресторанта с площ 
157,50 кв. м., битови помещения в сутерен с площ 102,50 кв. м., склад 1 към кафе-
ресторанта с площ 51,70 кв. м. и склад 2 към кафе-ресторанта с площ 53,90 кв. м., 
находящи се в комплекс „Научно-технологичен парк” – град София, район Младост, 
бул. „Цариградско шосе № 111, м-ст „НПЗ Изток – Къро””; 

• Име, адрес, телефон и факс на подателя; 
• Следното означение: “Да не се отваря преди датата и часа, определени за 

провеждане на търга!!!”. 
2.4.4. Пликовете със предложенията за участие в търга и всички изискуеми 

документи се подават в деловодството на „София Тех Парк“ АД на адрес: гр. София, 
бул. „Цариградско шосе” № 111Б, сграда Инкубатор, ет. 3, в срок до 17.00 часа на 
20.10.2016 г. При приемането им върху плика се отбелязват поредният номер, датата и 
часът на получаването и посочените данни се записват във входящия регистър, за което на 
приносителя се издава документ. Информацията за всички постъпили предложения и 
тяхната поредност на постъпване се предава на председателя на комисията за провеждане 
на търга при откриването на търга. Не се приема предложение в незапечатан, прозрачен 
плик или такъв с нарушена цялост, като същото се връща на участника и това се отбелязва 
в регистъра. 
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III. УСЛОВИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА: 
 
1. Условия и организация на търга: 

 
1.1. Вид на търга. 
Отдаването под наем на Кафе-ресторант с площ 393,20 кв. м., тераса към кафе-

ресторанта с площ 157,50 кв. м., битови помещения в сутерен с площ 102,50 кв. м., 
склад 1 към кафе-ресторанта с площ 51,70 кв. м. и склад 2 към кафе-ресторанта с 
площ 53,90 кв. м., находящи се в комплекс „Научно-технологичен парк” – град 
София, район Младост, бул. „Цариградско шосе № 111, м-ст „НПЗ Изток – Къро””;, 
собственост на „София Тех Парк” АД, ще се извърши чрез търг с тайно наддаване по 
правила, сходни с тези по чл. 15е от Правилника за реда за упражняване правата на 
държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС № 
112/23.05.2003 год., във връзка с решение по т. 1 от Протокол № 140 от 17.09.2016 г. на 
Съвета на директорите на „София Тех Парк” АД.  

 
1.2. Срок и начин за подаване на заявления за участие в търга.  
Търгът с тайно наддаване се провежда чрез предварително подаване на писмено 

заявление от участника или от упълномощено от него лице с приложени изискуемите 
документи по т. 2.3. от раздел II от документацията в срок до 17.00 часа на 20.10.2016 г. в 
офиса на „София Тех Парк“ АД на адрес: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 
111Б, сграда „Инкубатор“, ет. 3., което се вписва в специален регистър, където се 
отбелязват входящ номер, дата и час на постъпване. 

 
1.3. Депозит за участие. 
Депозитът за участие в търга е в размер на 5 372 лв. (пет хиляди триста седемдесет и 

два лева) и представлява парична вноска, която се превежда по банков път в 
„УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, IBAN: BG31UNCR70001520814012, BIC:  UNCRBGSF до 
17.00 часа на последния ден за подаване на заявленията, посочен в настоящата 
документация.  

След класирането на кандидатите и уведомяването за класирането им, депозитите се 
връщат. С уведомлението до спечелилия търга участник се посочва и срок за сключване 
на договора. Депозитът на участника, спечелил търга, се задържа до подписване на 
договора за наем и се приспада от цената при плащане на първата наемна вноска. В случай 
че в срока не бъде сключен договорът по вина на спечелилия търга участник, депозитът на 
този участник се задържа, а за спечелил търга се определя следващият класиран кандидат, 
удовлетворил тръжните условия. 

 
1.4. Време и начин за оглед на обекта: 
1.4.1. Оглед на обектите, предмет на търга, се извършва всеки работен ден (09.00 до 

17.00 часа) до последния ден за подаване на заявленията съгласно настоящата 
документация, след предварителна заявка, отправена писмено по електронна поща: 
office@sofiatech.bg, не по-късно от два работни дни преди заявената дата за оглед.  

Page 12 of 53 
 

mailto:office@sofiatech.bg


1.4.2. Огледът се извършва след представяне на копие от документите по т. 2.2 от 
раздел II от документацията.  За извършения оглед се подписва декларация по Образец № 
3 към настоящата документация.  

Няма да бъдат приемани декларации за извършен оглед от кандидати, които не са 
подали предварителна заявка по реда на т. 1.4.1. от настоящия раздел. 

 
1.5. Дата, място и час на провеждане на търга. 
Търгът ще се проведе на 21.10.2016 г. от 10:00 часа в офиса на „София Тех Парк“ АД 

на адрес: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 111Б, сграда „Инкубатор“, ет. 3. 
При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 21.11.2016 г. от 10:00 часа на 
същия адрес и при същите условия. 
 

1.6. Начална тръжна цена. 
Общата начална наемна цена за месечен наем на наемните обекти, предмет на търга 

е в размер на 5 372 лв. (пет хиляди триста седемдесет и два лева) без включен ДДС.  
 
1.7. Стъпка на наддаване. 
В случай, че двама или повече кандидати са предложили еднаква най-висока цена, 

търгът завършва с явно наддаване между тях, като наддаването започва от предложената 
цена, при стъпка на наддаване 10% от начална тръжна цена за месечен наем на обектите. 
Наддаването се извършва чрез гласно обявяване от участниците на последователни суми 
над началната цена, разграничени от председателя на комисията със звуков сигнал. Всяко 
увеличение трябва да бъде равно на наддавателната стъпка. 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. 

 
1.8. Срок за отдаване под наем. 
Срокът за отдаване под наем на обектите е 60 (шестдесет) месеца, считано от датата 

на подписване на договора а наем. 
 
2. Процедура по провеждане на търга: 
2.1. Търгът с тайно наддаване се провежда чрез предварително подаване на писмени 

предложения – оферти от всеки участник по реда и по начина, описани в документацията. 
2.2. Комисията по провеждане на търга се определя от със заповед на изпълнителния 

директор на „София Тех Парк“ АД и се състои от 3 до 7 членове, като в нейния състав 
задължително се включва и юрист. В заповедта за назначаване на комисията се определят 
и двама резервни членове.  

2.3. Комисията по предходната точка разглежда представените предложения – 
оферти в открито заседание. 

2.4. Председателят на комисията открива търга в посочения в тръжната 
документация ден и час. 

2.5. Регистрирането на участниците в търга се извършва от тръжната комисия в 
обявения ден и час за откриване на търга. В случай на отказ от участие в търга след 
регистрацията внесеният депозит не се връща на участника.  
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2.6. След регистрацията комисията пристъпва към разпечатване на големите 
пликове, по реда на постъпването им, съдържащи изискуемите документи за участие на 
кандидатите в търга, съгласно тръжната документация, без да разпечатва малките 
пликове, съдържащи предложената от тях цена, и се запознава с редовността на 
подадените документи. В случай че установи непълнота на представените документи или 
неспазване на изискванията, посочени в тръжната документация, комисията отстранява от 
участие нередовния кандидат. 

2.7. След приключване на проверката и обявяване на редовните и декласираните 
кандидати, председателят на комисията поканва декласираните кандидатите да напуснат 
залата и комисията продължава работата си. 

2.8. Когато в резултат от декласиране 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. 

2.9. Когато на търга се яви само един кандидат, от подалите заявление за участие, 
търгът се отлага с два часа и ако и след този срок не се яви друг кандидат, 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 на обявената дата и час. 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. 

2.10. При възникване на обстоятелства, които правят невъзможно откриването на 
търга или неговото приключване, комисията съставя протокол, въз основа на който се 
определя провеждането на нов търг. 

2.11. При наличие на редовно подадени документи, Комисията преминава към 
разпечатване на малките пликове, съдържащи предложената от кандидатите цена, и 
пристъпва към тяхното класиране. Ценовите предложенията, съдържащи се в малкия 
плик, се подписват от членовете на комисията по провеждане на търга и се класират 
според размера на предложената месечна наемна цена, като на първо място се класира 
кандидатът, предложил най-висока месечна наемна цена. 

2.12. Търгът се смята за спечелен от участника, предложил най-високата цена, което 
Председателят обявява пред всички участници и закрива търга. 

2.13. При предложена еднаква най-висока цена от двама или повече участници, 
търгът продължава между тях с явно наддаване и започва от тази цена. Председателят 
поканва представителите на кандидатите, предложили еднаква цена за участие в 
наддаването. Председателят на комисията обявява цената, от която започва наддаването и 
размера на стъпката на наддаване. 

2.14. Наддаването се извършва чрез гласно обявяване на последователни суми, 
разграничени от председателя със звуков сигнал, като всяко увеличение трябва да бъде 
равно на наддавателната стъпка. 

2.15. Участниците обявяват високо и ясно извършените от тях стъпки в наддаването. 
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. Преди третото обявяване на последната оферта се прави предупреждение, че 
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е последна и ако няма друго предложение наддаването приключва със звуков сигнал от 
председателя, който обявява спечелилия търга и  предложената окончателна цена. 

2.16. След приключване на наддаването председателят на комисията обявява 
спечелилия участник, предложил най-висока цена пред всички участници и закрива търга. 

2.17. Работата на тръжната комисия и всички обстоятелства по търга се отразяват в 
протокол, който се подписва от всичките й членове. Членовете на комисията, които са на 
особено мнение, отразяват писмено съображенията си в протокола и го подписват. 

2.18. След закриването на търга внесените от неспечелилите участници депозити им 
се възстановяват в 10-дневен срок по банков път, като за този период не се дължи лихва. 

2.19. Депозитът на участника, спечелил търга, се задържа и при плащане се 
прихваща при плащане на първата наемна вноска. 

2.20. При доброволен отказ от участие в търга, преди регистрацията на кандидатите, 
внесените депозити се възстановяват. При отказ след регистрацията, депозитите не се 
възстановяват. 
 

3. Сключване на договор. 
3.1. В 10-дневен срок, от изпращането на уведомленията за класиране до 

кандидатите, се сключва договор за наем по Образец № 5 към настоящата документация с 
кандидатът, спечелил търга. Договорът се сключва в писмена форма, в два идентични 
екземпляра по един за всяка страна. При отказ да се сключи договор (ако спечелилият 
участник откаже или не се яви за сключване на договор), се кани класираният на второ 
място, като внесеният депозит от първоначално класирания кандидат не се възстановява. 

3.2. Преди подписване на договора за наем кандидатът, определен за НАЕМАТЕЛ, 
внася депозит за изпълнение на договора, обезпечаващ изпълнението на задълженията му 
за оборудване, обзавеждане и пускане в експлоатация на всеки от наетите обекти, както и 
за точно изпълнение на задълженията му за заплащане на дължимите наемни вноски, 
консумативни разходи и разходи за поддръжка на общите части на сградите в размер на 
левовата равностойност на два месечни наема общо за всички обекти съгласно ценовото 
предложение, представено от спечелилия кандидат при провеждането на търга с включен 
ДДС. Депозитът за изпълнение на договора се внася по банковата сметка на 
НАЕМОДАТЕЛЯ преди сключването на договора за наем.  

При неизпълнение на договорните задължения от страна на НАЕМАТЕЛЯ, 
НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да се удовлетвори за претенциите си от депозита за 
изпълнение на Договора. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на 
депозита се уреждат в договора за наем. НАЕМОДАТЕЛЯТ освобождава депозита за 
изпълнение на договора, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са 
престояли при него. 
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Образец  № 1 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ  С ТАЙНО НАДДАВАНЕ 

от 

_________________________________________________, EГН___________________ 

с постоянен адрес   ________________________________________________________ 

в качеството си на  _____________________ на ________________________________ 

                                                                                (наименование на юридическото лице) 

със седалище и адрес на управление_________________________________________,  

вписано в Търговския регистър с ЕИК __________________________ 

 

 УВАЖАЕМА КОМИСИЯ, 

След като се запознах с документацията за участие в търг с тайно наддаване за 
отдаване под наем на Кафе-ресторант с площ 393,20 кв. м., тераса към кафе-
ресторанта с площ 157,50 кв. м., битови помещения в сутерен с площ 102,50 кв. м., 
склад 1 към кафе-ресторанта с площ 51,70 кв. м. и склад 2 към кафе-ресторанта с 
площ 53,90 кв. м., находящи се в комплекс „Научно-технологичен парк” – град 
София, район Младост, бул. „Цариградско шосе № 111, м-ст „НПЗ Изток – Къро”, 
заявявам следното: 

Желая да участвам в търга, запознат съм и приемам условията, включени в 
тръжната документация. 

Приложения: 

1. ………………………………………………….; 

2. ………………………………………………….; 

3. ………………………………………………….; 

(Изброяват се документите, които се прилагат, съгласно изискванията на 
тръжната документация, като се добавят необходимите полета) 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

ДАТА: ___________________ ДЕКЛАРАТОР:___________________________ 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Декларацията се попълва лично от физическото лице, едноличния 
търговец или представителя на юридическото лице или от изрично упълномощено лице.                                          
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    Образец  № 2 

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА 
 
 

Наименование на участника:   

Седалище:  

- пощенски код, населено място:   

- ул. / бул. №, блок №, вход, етаж:   

Адрес за кореспонденция:  

- пощенски код, населено място:   

- ул. / бул. №, блок №, вход, етаж:   

Телефони:   

Телефакс:   

E-mail адрес:   

Лица, представляващи участника: 

(ако лицата са повече от три, данните се 
представят в приложение) 

 

Трите имена, ЕГН, лична карта №:, 
подпис на лицето: 

  

Трите имена, ЕГН, лична карта №:, 
подпис на лицето: 

   

 

Трите имена, ЕГН, лична карта №:, 
подпис на лицето: 

  

Участника се представлява заедно или 
поотделно от изброените лица: 

  

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

ДАТА: ___________________ ДЕКЛАРАТОР:___________________________ 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Декларацията се попълва лично от физическото лице, едноличния 
търговец или представителя на юридическото лице или от изрично упълномощено лице. 
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Образец  № 3 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

 Долуподписаният_____________________________________EГН_______________ 

с постоянен адрес______________________________________________________________ 

в качеството си на___________________________на_________________________________ 

                                                                                         (наименование на юридическото лице) 

със седалище и адрес на управление______________________________________________, 

 вписано в Търговския регистър с ЕИК __________________________ 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

Извършил съм оглед на обектите, предмет на търг за отдаване под наем, находящи се 
в комплекс „Научно-технологичен парк” – град София, район Младост, бул. „Цариградско 
шосе“ № 111, м-ст „НПЗ Изток – Къро”.  

Същите отговарят на описанието в документация за участие и нямам претенции за 
явни недостатъци. 

 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

ДАТА: ___________________ ДЕКЛАРАТОР:___________________________ 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Декларацията се попълва лично от физическото лице, едноличния 
търговец или представителя на юридическото лице или от изрично упълномощено лице за 
извършване на оглед. 
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Образец  № 4 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

 Долуподписаният_____________________________________EГН_______________ 

с постоянен адрес______________________________________________________________ 

в качеството си на___________________________на_________________________________ 

                                                                                         (наименование на юридическото лице) 

със седалище и адрес на управление______________________________________________, 

 вписано в Търговския регистър с ЕИК __________________________ 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него. 

 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

ДАТА: ___________________ ДЕКЛАРАТОР:___________________________ 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Декларацията се попълва лично от физическото лице, едноличния 
търговец или представителя на юридическото лице или от изрично упълномощено лице. 
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Образец  № 5 

 

Д О Г О В О Р  З А   Н А Е М 
 

 
Днес, …......2016 г. в гр. София, между: 
 
1. „СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по 

вписванията с ЕИК 202099976, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, 
район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 111Б, ет. 3, представлявано от ………………. 
-  ……………………., наричано по-долу  “НАЕМОДАТЕЛ”  

и 
 2. …………………………., вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по 

вписванията с ЕИК …………………, със седалище и адрес на управление: 
…………………………., представлявано от ………………………. - ……………………., 
наричан по-долу “НАЕМАТЕЛ”, 

 
на Решение № …. от …………2016 г. на изпълнителния директор и проведен търг с 

тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на НАЕМОДАТЕЛЯ, се 
сключи настоящият договор, (наричан за краткост по-долу „Договора“ или „Договора за 
наем“)  

 
Страните постигнаха съгласие за следното: 
 
 
І.  ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.  
 
Чл. 1.1 /1/ НАЕМОДАТЕЛЯТ отдава под наем за временно и възмездно ползване на 

НАЕМАТЕЛЯ описаните по-долу Наемни обекти, които са: 
Обекти, находящи се в комплекс „Научно-технологичен парк” – град София, район 

Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 111, м-ст „НПЗ Изток – Къро“, разположен в 
рамките на УПИ I-9452,9453,9455,9456,5017,5020,5021,5022,5023,5024, кв.10, район 
Младост, гр. София за Научно-технологичен парк, а именно:  

- Кафе-ресторант с площ 393,20 кв. м.; 
- Тераса към кафе-ресторанта с площ 157,50 кв. м.; 
- Битови помещения в сутерен с площ 102,50 кв. м.; 
- Склад 1 към кафе-ресторанта с площ 51,70 кв. м.; 
- Склад 2 към кафе-ресторанта с площ 53,90 кв. м.. 
/2/ НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да заплаща: 

- месечната наемна цена; 
- всички разходи, свързани с обикновеното ползване на Наемните обекти (такси за 

електро и топлоенергия, вода, смет); 
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- всички разходи по договора за услуги по управлението, поддръжката, почистването 
и охраната на Общите части на Парка, Сградата, Общите части на Сградата, Сградните 
инсталации за общо ползване, Прилежащите пространства към сградата и Озеленените 
площи при спазване на формата, съдържанието и условията на договора, представляващ 
Приложение № 3 към настоящия договор; 

- разходите за обикновени текущи ремонти и поправки на повреди, които са 
следствие на обикновеното употребление на Наемните обекти по начина, указан в 
настоящата документация .  

/3/ Във всички случаи, когато в текста на този Договор се използва понятието 
„Наемни обекти“, без да се посочва конкретно за кои от обектите по ал. 1 се отнася 
разпоредбата, ще се счита, че се касае общо за всички обекти. 

 
Чл.  1.2. Наемните обекти по чл.1, ал.1 ще се използват от НАЕМАТЕЛЯ за 

осъществяване на търговската му дейност и съгласно предназначението им. 
 
Чл. 1.3. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да спазва одобрения за комплекс „Научно – 

технологичен парк” Правилник за вътрешния ред, наричан за краткост Правилник и 
представляващ Приложение № 1 към този договор, включително и разпоредбите му за 
работното време. НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да осигури на НАЕМАТЕЛЯ 
възможност за достъп до Наемните обекти на неговите служители и посетители 24 часа 
през всеки ден от годината.  

 
Чл. 1.4. /1/ НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава в срок до …….2016 г. да предаде на 

НАЕМАТЕЛЯ Наемните обекти в състоянието, така както е описано в документацията за 
провеждане на търга, а НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да получи Наемните обекти в 
посоченото състояние и в посочения срок, като за целта страните подписват Приемо-
предавателен протокол. Приемо-предавателният протокол, доказва предаването на 
Наемните обекти на НАЕМАТЕЛЯ, както и състоянието на Наемните обекти при 
предаването им на НАЕМАТЕЛЯ. В допълнение, Страните следва да посочат в Приемо-
предавателен протокол, че Наемните обекти са предадени. Приемо-предавателният 
протокол следва също да съдържа показанията към момента на предаването на 
измервателните уреди, отчитащи потреблението на някои комунални услуги, 
предоставяни за индивидуално ползване в Наемните обекти (електричество, вода, 
отопление и др.). Приемо-предавателния протокол се използва като основа за сравнение 
на състоянието на Наемните обекти при прекратяването или изтичането на Договора за 
наем и тяхното връщане на НАЕМОДАТЕЛЯ, като Страните вземат предвид всякакви 
изменения или промени, извършени в Наемните обекти, в съответствие с разпоредбите на 
този Договор.  

/2/ НАЕМАТЕЛЯТ осигурява изцяло за своя сметка извършването на определени 
работи в Наемните обекти, които са необходими с оглед подготовката на Наемните обекти 
за ползването им от НАЕМАТЕЛЯ според предназначението им, както и обзавеждането и 
оборудването на им.  
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Чл. 1.5 В случай, че НАЕМАТЕЛЯТ планира провеждането на каквито и да е 
ремонтни работи, в т. ч. свързани с инсталиране на собствена система за сигурност, 
преграждане на вътрешни пространства, модифициране на захранващи мрежи и пр., 
същият следва да изготви технически проект за тези работи и да го представи за 
одобрение от страна на НАЕМОДАТЕЛЯ, при спазване на следните изисквания: 

1. Проектът се изготвя за сметка на НАЕМАТЕЛЯ и се представя в писмен вид за 
одобрение от НАЕМОДАТЕЛЯ; 

2. При необходимост, проектът се представя на НАЕМОДАТЕЛЯ във форма и 
съдържание, подходящо за представянето му за одобрение от компетентните органи; 

3. При одобрение на проекта и необходимост от представянето му пред 
компетентните държавни органи, НАЕМОДАТЕЛЯТ може да упълномощи НАЕМАТЕЛЯ 
да внесе съответните документи, като разходите са за сметка на НАЕМАТЕЛЯ. 

4. НАЕМОДАТЕЛЯТ не може неоснователно да откаже да одобри проекта, 
представен от НАЕМАТЕЛЯ, когато този проект отговаря на всички разпоредби и 
изисквания съгласно българското законодателство и съответните компетентни органи и на 
Спецификациите на Наемните обекти, както и не засяга валидността на гаранцията, 
представена от дружеството - изпълнител на инженеринга на сградата съгласно Наредба 
№ 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 
съоръжения и строителни обекти; 

5. НАЕМОДАТЕЛЯТ уведомява писмено НАЕМАТЕЛЯ за одобрението или отказа да 
одобри представения му проект в срок от 7 (седем) календарни дни, считано от датата на 
получаването му. 

 
Чл. 1.6. Ремонтни работите ще се извършат за сметка и на риск на НАЕМАТЕЛЯ. 

НАЕМАТЕЛЯТ носи пълна отговорност за всякакви вреди, причинени при и по повод 
извършването им, независимо дали същите са причинени на НАЕМОДАТЕЛЯ, неговите 
представители, служители и други назначени от НАЕМОДАТЕЛЯ лица, други наематели 
или обитатели в Комплекс „Научно-технологичен парк”, и се задължава да обезщети в 
пълен размер НАЕМОДАТЕЛЯ за такива вреди. 

 
Чл. 1.7. /1/ При извършване на ремонтни работи от НАЕМАТЕЛЯ без предварително 

съгласуване с НАЕМОДАТЕЛЯ, включително и такива, свързани с обичайното ползване 
на Наемните обекти, които могат да нарушат съществени елементи на сградата или 
помещенията, НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да възстанови в първоначално състояние  
Наемните обекти. 

/2/ При установяване, че са извършени несъгласувани ремонтни работи, които са 
довели до нарушаване на съществени елементи на сградата или Наемните обекти, 
НАЕМОДАТЕЛЯ уведомява писмено НАЕМАТЕЛЯ, че следва да извърши ремонтни 
дейности за възстановяване на първоначално състояние на обектите. В срок от пет 
работни дни от получаване на уведомлението НАЕМАТЕЛЯТ следва да представи 
писмено становище, с което: 

- изразява съгласие НАЕМОДАТЕЛЯТ да извърши ремонтните дейности за 
възстановяване на първоначално състояние на обектите за тяхна сметка или  
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- декларира, че ще извърши ремонтните дейности, като сключи договор с дружеството 
- изпълнител на инженеринга на сграда „Инкубатор“. 

/3/ В случай че НАЕМАТЕЛЯТ не предостави в срок становището по предходната 
алинея, НАЕМОДАТЕЛЯТ извършва ремонтните дейности за възстановяване на 
първоначално състояние на обектите за тяхна сметка, като го уведомява допълнително за 
стойността на разходите, които следва да бъдат заплатени. 

 
Чл. 1.8. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен:  

1. да осигури поддръжката на обектите за своя сметка, както и на оборудването 
съгласно условията, предвидени в тръжната документация.  

2. да обезпечи функционирането на кафе-ресторанта в Инкубатора в срок не по-късно 
от 60 дни от сключване на настоящия договор, за който период НАЕМАТЕЛЯТ заплаща 
дължимата наемна цена съгласно условията на настоящия договор; 

3. да осигурява изцяло за своя сметка извършването на определени работи в кафе-
ресторанта, които са необходими с оглед подготовката на обекта за ползването му според 
предназначението му, както и обзавеждането на обекта.  

4. да осигури предлагането на пълноценно хранене в кафе-ресторанта при спазване на 
следните изисквания: 

а) минималната продължителност на работното време да бъде от 08:00 до 19:00 часа 
всеки работен ден; 

б) да се предлагат топли напитки, алкохолни и безалкохолни напитки, готова храна – 
супи, салати, предястия, основния ястия, десерти, малотрайни и трайни сладкарски 
изделия, захарни и шоколадови изделия, тестени закуски, ядки, през цялата 
продължителност на работния ден; 

в) преди началото на всяка работна седмица да се изготвя седмично меню за 
предстоящата седмица, като основните ястия в менюто са различни всеки ден и храната да 
бъде приготвена в деня, в който ще се предлага. Доставката на храната трябва да се 
извършва при спазване на изискванията за транспортиране на храни. 

г) менюто задължително да съдържа фиксирани енергийни стойности (калории, 
мазнини, белтъчини и въглехидрати), както следва: 

- закуска - минимум сандвичи с млечен, месен или зеленчуков продукт, 
предварително приготвени тестени изделия.  

- обяд - минимум четири вида тристепенни месни менюта и минимум едно 
вегетарианско тристепенно меню, както и други ястия извън менютата. Основното ястие 
във всяко меню следва да е различно. При заявка участникът се задължава да предложи и 
обедно меню за диабетици. НАЕМАТЕЛЯТ може да променя едностранно максималната 
крайна цена на предлаганите тристепенни менюта, ако при промяна в обстоятелствата 
предвидените при сключване на договора цени за тристепенно меню се отклонят 
съществено от средните пазарни цени за тристепенно меню в сходни по характер и близки 
по разположение обекти. 

- Начинът на поднасяне на храната следва да бъде на самообслужване. 
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- Служителите в отдадените под наем обекти трябва да бъдат със заверени здравни 
книжки и работно или униформено облекло с отличителни знаци, включващо шапки, 
ръкавици, предпазни средства, и др. 

д) да обезпечи за своя сметка почистването и поддържането на обектите, с техника, 
оборудване, материали и консумативи; 

е) да използва само екологосъобразни препарати и консумативи, разрешени за 
пускане на пазара, съгласно разпоредбите на Закона за защита от вредното въздействие на 
химичните вещества и смеси. 

ж) да спазва утвърдените стандарти при предлагането на храните, както и за 
спазване на санитарно-хигиенните стандарти. 

Чл. 1.9. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да сключи с НАЕМОДАТЕЛЯ или посочено от 
него трето лице (наричано по-долу Дружество за управление) Договор за услуги, във 
формата и със съдържанието, съгласно Приложение № 3 към този Договор. 

 
 
II. НАЕМНА ЦЕНА И ДРУГИ ФИНАНСОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ. 
 
Чл. 2.1. НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя на НАЕМАТЕЛЯ ползването на 

индивидуализираните в чл.1.1 Наемни обекти срещу ежемесечно заплащане на 
възнаграждение (наричано още Наемна цена или Месечен наем или Наемни вноски),  
което е в размер на ……. (………………………..) лева без включен ДДС.  

 
Чл. 2.2 /1/ При сключване на договора за наем НАЕМАТЕЛЯТ предоставя на 

НАЕМОДАТЕЛЯ неолихвяем депозит в размер на 2 (две) месечни наемни вноски с 
включен ДДС, който се равнява на ……….. (……………….) лева. Така предоставеният 
депозит служи за обезпечаване своевременното и точно заплащане на дължимите разходи 
за консумативи, както и за обезпечаване възстановяването на всякакви щети по обектите, 
които не се дължат на нормалното ежедневно изхабяване. Депозитът ще бъде върнат на 
НАЕМАТЕЛЯ след прекратяване на договора за наем, като от него ще се приспаднат 
всички дължими суми за консумативи, както и за поправка на причинени щети по 
обектите и/или обзавеждането, ако има такива.  

/2/ Заплащането на депозита се извършва по следната банкова сметка на 
НАЕМОДАТЕЛЯ – банка Уникредит Булбанк АД, IBAN: BG31UNCR70001520814012, 
BIC: UNCRBGSF. 

 
Чл. 2.3.  Заплащането на Месечния наем се извършва по следната банкова сметка на 

НАЕМОДАТЕЛЯ – банка Уникредит Булбанк АД, IBAN: BG85UNCR70001520814010, 
BIC: UNCRBGSF. НАЕМОДАТЕЛЯТ има право с едностранно писмено уведомление до 
НАЕМАТЕЛЯ да промени банковата сметка, по която да му бъде превеждана Наемната 
цена. 

 
Чл. 2.4. /1/ НАЕМАТЕЛЯТ дължи заплащане на Наемната цена, заедно с дължимото 

ДДС на НАЕМОДАТЕЛЯ ежемесечно в срок до последния работен ден на съответния 
месец, за който се отнася Наемната цена, и при надлежно издадена фактура за плащането. 
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НАЕМОДАТЕЛЯТ издава фактура за дължимата Наемна цена за съответния месец и 
изпраща същата на НАЕМАТЕЛЯ в срок до двадесето число на текущия месец. 

/2/ В срока за плащане на Наемната цена, НАЕМАТЕЛЯТ заплаща на 
НАЕМОДАТЕЛЯ и консумативните разходи по чл.5.4. (ток, вода, топлинна енергия и 
смет), свързани с ползването на Наемните обекти по чл.1.1., ал. 1, за предходния 
календарен месец. НАЕМОДАТЕЛЯТ издава фактура за дължимите суми по тази алинея в 
срок до двадесет и пето число на месеца, следващ месеца за който същите се отнасят. 
Стойността на разходите се определя по действителна цена на съответния доставчик, 
когато отчитането се извършва по индивидуален уред за търговско отчитане за 
съответните наемни обекти. 

/3/ НАЕМАТЕЛЯТ дължи заплащане на Наемната цена на НАЕМОДАТЕЛЯ, заедно с 
дължимото ДДС, в срока по ал. 1, като падежът настъпва независимо от момента на 
получаване на оригиналната фактура за съответния месец от НАЕМОДАТЕЛЯ. 

/4/ НАЕМАТЕЛЯТ дължи заплащане на разходите по договора за услуги по 
управлението, поддръжката, почистването и охраната на Общите части на Парка, 
Сградата, Общите части на Сградата, Сградните инсталации за общо ползване, 
Прилежащите пространства към сградата и Озеленените площи при спазване на формата, 
съдържанието и условията на договора, представляващ Приложение № 3 към настоящия 
договор. 
 

Чл. 2.5. При забава на НАЕМАТЕЛЯ за плащане на изискуемо задължение по 
настоящия договор, същият дължи на НАЕМОДАТЕЛЯ заплащане на обезщетение в 
размер на законната лихва върху просрочените суми за периода на забавата, като същото е 
дължимо без покана. НАЕМОДАТЕЛЯТ удовлетворява претенциите си за дължимите от 
НАЕМАТЕЛЯ суми  от депозита за изпълнение по т. 2.2. от настоящия договор. 

 
Чл. 2.6. При безпричинно или неправомерно задействане на аларма от сигнално-

охранителна техника или пожаро-известителна система от страна на работници или 
служители на НАЕМАТЕЛЯ, последният е длъжен да заплати на НАЕМОДАТЕЛЯ сума в 
размер на 50 (петдесет) лева. 

 
III. СРОК НА ДОГОВОРА 
 
Чл. 3.1. Настоящият договор за наем влиза в сила от датата на подписването му.  
 
Чл.3.2. Настоящият договор се сключва за срок от 5 (пет) години, считано от ....2016г., 

или до …….2021 г. („Срок на наема“). 
 
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ 
 
Чл. 4.1. НАЕМОДАТЕЛЯТ потвърждава и гарантира, че е собственик на Наемните 

обекти и има право да отдава под наем същите за целите и за срока, посочени в този 
договор. 
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Чл. 4.2. НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да предаде Наемните обекти на 
НАЕМАТЕЛЯ съгласно уговореното в настоящия договор и да осигури 
необезпокояваното им ползване от НАЕМАТЕЛЯ за целия срок на договора. 
 

Чл. 4.3. При повреди, които са извън кръга на повредите и похабяването на Наемните 
обекти, свързани с обикновеното им употребление и които не са причинени виновно от 
НАЕМАТЕЛЯ, негови служители, клиенти, контрагенти и гости, НАЕМАТЕЛЯТ 
своевременно уведомява НАЕМОДАТЕЛЯ, който е длъжен да отстрани в разумен срок 
тези повреди за своя сметка.  

 
Чл. 4.4. НАЕМОДАТЕЛЯТ е длъжен да поддържа Наемните обекти, в добро 

състояние, което ще позволи на НАЕМАТЕЛЯ да използва Наемните обекти за целите, за 
които са наети. Поддръжката не включва текущите ремонти на Наемните обекти, които се 
дължат на обикновеното му употребление, които са задължение на НАЕМАТЕЛЯ. 

 
Чл. 4.5. НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да получава наемната цена и другите дължими 

от НАЕМАТЕЛЯ плащания по този договор в уговорените в настоящия договор срокове и 
условия. 

 
Чл.  4.6. НАЕМОДАТЕЛЯТ няма право да сключва договори, с които да отстъпва 

ползването на Наемните обекти на този договор на трети лица преди изтичане срока на 
настоящия договор. 

 
Чл. 4.7. НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да упражнява правото си на собственост върху 

отдадените под наем Наемни обекти в обем, съвместим с този договор.  
 
Чл. 4.8. НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да изпълни останалите си задължения по 

настоящия договор, така както са уговорени в него. 
 
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ 
 
Чл. 5.1. НАЕМАТЕЛЯТ има право да ползва Наемните обекти според тяхното 

предназначение и за целта, за която са наети. НАЕМАТЕЛЯТ не може да променя 
предназначението на Наемните обекти без изричното писмено съгласие на 
НАЕМОДАТЕЛЯ. 

 
Чл. 5.2. /1/ НАЕМАТЕЛЯТ се съгласява да ползва Наемните обекти с грижата на 

добър търговец. По-конкретно, НАЕМАТЕЛЯТ се задължава и съгласява: 
(а)  да не извършва каквито и да е противозаконни действия или действия, 

накърняващи репутацията или интересите на НАЕМОДАТЕЛЯ или сградите или 
комплекса, където се намират Наемните обекти 

(б) да не използва фирмения знак (лого) или наименованието на НАЕМОДАТЕЛЯ, 
или логото, обозначаващо сградите, в които се намират Наемните обекти, без 
предварителното писмено съгласие на НАЕМОДАТЕЛЯ; 
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(в) да съблюдава всички технически, противопожарни, санитарно-хигиенни и други 
предписания и Вътрешните правила на комплекс „Научно-технологичен парк“, 
включително да не съхранява в Наемните обекти или на територията на комплекса 
каквито и да е лесно запалими или възпламеними предмети, опаковъчни материали, 
опасни или рискови материали; 

(г)  да не използва Наемните обекти по начин, който би довел до анулиране на 
застраховките на сградите или до значително увеличаване на размера на 
застрахователните премии.  

(д) да използва Наемните обекти по начин, който не нарушава правата на другите 
наематели и обитатели в сградите и на територията на комплекса във връзка с тихото и 
спокойно ползване на техните помещения; 

(ж) да плаща всички разходи за възстановяване на щетите по сградите, Наемните 
обекти, общите части и оборудването в тях, причинени от НАЕМАТЕЛЯ, негови 
служители, представители, клиенти, лицензианти или гости; 

/2/ НАЕМАТЕЛЯТ има право да започне упражняването на своята търговска дейност 
в Наемните обекти считано от датата на предаване на същите с Приемо-предавателния 
протокол по чл.1.4 и се задължава да извършва тази дейност в Наемните обекти от тази 
дата напред с най-високо качество и репутация, в съответствие с приложимите закони и 
правила. 

/3/ Всяко видоизменяне, промяна или разширяване на предназначението на Наемните 
обекти изисква предварителното писмено съгласие на НАЕМОДАТЕЛЯ, което не може да 
бъде необосновано отказано. 

/4/ Без да се изключва приложението на горните правила, НАЕМАТЕЛЯТ декларира, 
че е запознат с факта, че всяко отклонение от, видоизменяне, промяна или разширяване на 
предназначението представлява съществено нарушение на условията и разпоредбите на 
този договор, което създава риск от възникване на отговорност за НАЕМОДАТЕЛЯ 
поради неспазване на поети договорни задължения спрямо други наематели в сградите и 
на територията на Комплекс „Научно-технологичен парк“ и че в този случай 
НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да иска налагане на забрана по отношение на непозволените 
действия, извършвани в Наемните обекти от НАЕМАТЕЛЯ, без с това да се засягат 
останалите права и възможности за защита на НАЕМОДАТЕЛЯ, предвидени в закона. 

/5/ НАЕМАТЕЛЯТ има право да извършва вътрешни промени, които не засягат 
структурата на Наемните обекти включително издигане и отстраняване на разглобяеми 
прегради, само с предварителното писмено съгласие на НАЕМОДАТЕЛЯ, което не може 
да бъде необосновано отказано. 

 
Чл. 5.3. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да изплаща наемната цена и другите си финансови 

задължения по този договор в уговорените размери, сроковете и по указания в договора 
ред.  

 
Чл. 5.4. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да заплаща всички разходи, свързани с 

обикновеното ползване на Наемните обекти (такси за електро и топлоенергия, вода, смет и 
др.), както и разходите за обикновени текущи ремонти и поправки на повреди, които са 
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следствие на обикновеното употребление на Наемните обекти по начина, указан в 
настоящия договор. 

 
Чл. 5.5. С оглед използването на обектите съобразно тяхното предназначение и 

функционалност НАЕМАТЕЛЯТ следва: 
1. да осигури поддръжката на обектите и оборудването им за своя сметка, като 

оборудването съгласно условията, предвидени в тръжната документация;  
2. да обезпечи функционирането на кафе-ресторанта в Инкубатора в срок не по-

късно от 60 дни от сключване на настоящия договор; 
3. да осигурява изцяло за своя сметка извършването на определени работи в кафе-

ресторанта, които са необходими с оглед подготовката на обекта за ползването му според 
предназначението му, както и обзавеждането на обекта.  

4. да осигури предлагането на пълноценно хранене в кафе-ресторанта, като се 
следи влаганите в предлаганите в храните продукти: 

-  да са висококачествени, да не съдържат вредни за здравето примеси и добавки,  
- да са в срок на годност, с добра органолептика и качество; 
- да притежават сертификат за годност и качество, издаден от оторизиран орган; 
- да не се използват заместители на хранителните продукти.  
5. да осигури предлагането на храната да се извършва при спазване на добрите 

производствени практики, действащите в страната санитарно-хигиенни и технологични 
изисквания, когато такива са приложими към съответните продукти или процеси. В 
случай че за пакетиране и предлагане на храните и напитките бъдат използвани материали 
за еднократна употреба, напр. пластмасови чинии, чаши, вилици, лъжици, ножове, 
полиетиленово фолио за опаковане и др., те трябва да притежават приложимите към 
съответния продукт декларации за съответствие и/или сертификат за годност и качество. 
 

Чл. 5.6. НАЕМАТЕЛЯТ  е длъжен съвместно с НАЕМОДАТЕЛЯ да попишат Приемо-
предавателния протокол по чл. 1.4, ал. 1 от този договор. 

 
Чл. 5.7. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен своевременно да предупреждава НАЕМОДАТЕЛЯ 

за посегателствата върху Наемните обекти от страна на трети лица. 
 
Чл. 5.8. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да отремонтира всички щети или повреди, 

свързани с обикновеното ползване на Наемните обекти, виновно причинени щети (по 
канализация, водоснабдяване, вентилация, климатизация, ел. захранване, осветление, и 
тоалетни съоръжения), както и тези, свързани с използването му по начин, различен от 
посочения в Договора и Правилника за вътрешния ред. Щетите се отстраняват от 
НАЕМАТЕЛЯ и изцяло за негова сметка. Всички останали поправки, както и дефектирали 
осветителни тела, апаратури, дограми, витрини и други конструктивни елементи на 
Наемните обекти се заменят за сметка на НАЕМОДАТЕЛЯ с идентични на неизправните. 
Неплатени ремонтни такси ще бъдат третирани като непогасено задължение по този 
договор. 
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Чл. 5.9. /1/ НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да не пренаема, възлага или по друг начин да 
обременява Наемните обекти или каквато и да е част от тях, или да прехвърля свои права 
и задължения по този договор или Договора за услуги на пренаематели, приобретатели 
или правоприемници. 

 
Чл. 5.10. НАЕМАТЕЛЯТ няма право да поставя реклами и рекламни елементи, 

транспаранти, знамена  указателни табели и др. подобни по прозорците и фасадата на 
сградите, както и на каквито и да е други места на територията на комплекс „Научно-
технологичен парк“, включително и в/на Наемните обекти без предварително разрешение 
и одобрение от страна на НАЕМОДАТЕЛЯ.  

 
Чл. 5.11. НАЕМАТЕЛЯТ отговаря за редовното извозване на сметта и отпадъците от 

Наемните обекти до определените от НАЕМОДАТЕЛЯ места в района на Комплекс 
Научно-технологичен парк. 

 
Чл. 5.12. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да инструктира персонала и служителите на 

Наемните обекти по всички въпроси, касаещи Правилника за вътрешния ред на 
комплекса, както и мерките за пожарна безопасност, безопасност на движението, и 
предохранителните мерки срещу злополуки.  

 
Чл. 5.13. С оглед предотвратяване на щети, предизвикани от някакви форсмажорни 

обстоятелства: природно бедствие, наводнение, пожар, или в случай на авария 
НАЕМАТЕЛЯТ предоставя на НАЕМОДАТЕЛЯ списък на лица представители на 
НАЕМАТЕЛЯ, които са на денонощно разположение и които ще бъдат посочени във 
формуляр към Правилника за вътрешния ред на Комплекс Научно-технологичен парк и 
които ще имат задължение да осигурят достъп до Наемните обекти в извънработно време. 

 
Чл. 5.14. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да следи за нарушения в работата или повреди на 

инсталациите, следва да се погрижи за незабавното изключване и се задължава да уведоми 
писмено НАЕМОДАТЕЛЯ или негов представител. 

 
Чл. 5.15. В случай на констатиран проблем в електроснабдяването и 

водоснабдяването или спирането им по независещи от НАЕМОДАТЕЛЯ обстоятелства, 
НАЕМАТЕЛЯТ няма право на търси компенсации, претенции за обезщетение както и да 
изменя условията на този договор или да прекрати плащания на задълженията си към 
НАЕМОДАТЕЛЯ. Последният ще положи всички усилия да отстрани съвместно със 
съответните органи възникналия проблем, колкото е възможно по-скоро. 

 
Чл. 5.16. /1/ НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен при прекратяване или разваляне на настоящия 

договор да върне на НАЕМОДАТЕЛЯ Наемните обекти във вида, в който същите са се 
намирали към момента на предаване на същите от НАЕМОДАТЕЛЯ на НАЕМАТЕЛЯ с 
Приемо-предавателния протокол по чл. 1.4., като се отчитат нормалните за периода 
амортизации и овехтяване, както и одобрените от НАЕМОДАТЕЛЯ изменения, 
извършени от НАЕМАТЕЛЯ, освен ако страните не уговорят друго при прекратяване или 
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разваляне на този договор. При предаването на обектите НАЕМАТЕЛЯТ предава на 
НАЕМОДАТЕЛЯ и картите за достъп по чл. 1.1., ал. 2 и ал. 3 от настоящия договор, което 
се описва в Приемо-предавателния протокол. При установяване на липса на карта за 
достъп при предаването на Наемните обекти, същата се заплаща от НАЕМАТЕЛЯ по реда 
на чл. 2.1, ал. 3 от договора 

/2/ Преди връщането на Наемните обекти, НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да вдигне от 
Наемните обекти всички свои подобрения и движими вещи, които не са трайно 
прикрепени към Наемните обекти, вдигането на които няма да повреди Наемните обекти. 
В случай, че НАЕМАТЕЛЯТ не направи това, НАЕМОДАТЕЛЯТ не носи отговорност за 
намерените в Наемните обекти вещи на НАЕМАТЕЛЯ, както и не дължи тяхната стойност 
на НАЕМАТЕЛЯ. 

/3/ Направените от НАЕМАТЕЛЯ подобрения в Наемните обекти, които са трайно 
прикрепени към Наемните обекти и вдигането на които ще окаже негативно  въздействие 
или ще повреди  Наемните обекти остават в полза на НАЕМОДАТЕЛЯ, като последният 
не дължи заплащането им на НАЕМАТЕЛЯ. В случай, че НАЕМАТЕЛЯТ все пак би 
желал да вдигне тези подобрения, то същите дължат възстановяването на Наемните 
обекти след вдигането на подобренията във вида, в който същите са предадени на 
НАЕМАТЕЛЯ с Приемо-предавателния протокол. 

/4/ Връщането на Наемните обекти от НАЕМАТЕЛЯ на НАЕМОДАТЕЛЯ се 
удостоверява с подписване на Приемо-предавателен протокол за връщане, в който се 
описва и вида и състоянието на Наемните обекти към момента на връщането, както и 
евентуалните възражения на страните. 

 
VI.  ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА 
 
Чл. 6.1. Настоящият договор се прекратява при: 
(а) Изтичане на уговорения срок за наем.   
(б) Взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма. 
(в) при забава на плащане на Наемната цена или друго дължимо плащане с повече от 

60 (шестдесет) последователни календарни дни, или при забава за плащания на наемна 
цена или други дължими плащания по договора с повече от 120 (сто и двадесет) 
календарни дни в рамките на една календарна година. В този случай НАЕМОДАТЕЛЯТ 
има право да прекрати договора едностранно с предизвестие с незабавен ефект.  

(г) с 3-месечно писмено предизвестие от всяка от страните 
 

Чл.6.2. /1/ При виновно и съществено неизпълнение на задълженията по договора, 
изправната страна има право да поиска неговото разваляне за напред, чрез отправяне на 
предварително писмено предизвестие до другата страна, в което се посочва нарушението 
и се иска неговото отстраняване в подходящ за това срок. С оглед избягване на всякакво 
съмнение, съществено неизпълнение е такова неизпълнение, което застрашава 
репутацията на наемодателя, неговата собственост, или функционирането на парка, като 
напр. – нарушение на задълженията по чл. 5.1, чл. 5.2, ал. 1, б. „а“, „б“, „в“, „г“, „д“ и чл. 
5.5. Страните се съгласяват, че срок от десет (10) дни ще се счита “подходящ” срок, който 
да бъде даден в писменото предизвестие, като страната която дава същото може да посочи 
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и по-дълъг срок в него. В случай, че даденият срок в предизвестието изтече и 
нарушението не е отстранено договорът се счита развален от деня следващ деня на 
изтичането на срока. Разваляне на договора не се допуска когато неизпълнената част от 
задължението на неизправната страна е незначителна с оглед интересите на изправната 
страна.  

/2/ При разваляне на договора през Срока на наем по реда на горната алинея, ако 
неизправната страна е НАЕМАТЕЛЯТ, същият дължи на НАЕМОДАТЕЛЯ неустойка в 
размер на дължимите Наемни вноски за периода до изтичането на Срока на този Договор. 
Със заплащане на горната неустойка правото на изправната страна да претендира 
обезщетение за вредите, възникнали в резултат на прекратяването поради виновното 
поведение на другата страна, не се ограничава, като страните изрично се съгласяват, че 
плащането на неустойка не накърнява, каквито и да било други права и искове на страните 
да претендират вреди в по-големи размери. 

 
VІІ.   ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ. 
 
Чл. 7.1. Страните ще решават споровете, възникнали по тълкуването, изпълнението 

или неизпълнението на настоящия договор чрез преговори между тях, а когато това се 
окаже невъзможно, страните ще отнесат спора пред родово компетентния български съд в 
гр.София. 

 
Чл. 7.2. За неуредените въпроси по настоящия договор ще се прилагат разпоредбите 

на общото гражданско и търговско законодателство на Република България. 
 
Чл. 7.3. Всички изменения и допълнения на настоящия договор ще се извършват с 

отделно споразумение в писмена форма. 
 
Чл. 7.4. В случай на противоречие между условията на настоящия договор и 

условията в Приложенията към него, за приложими се считат разпоредбите на настоящия 
договор.   

 
Чл. 7.5. Настоящият договор се състави в 2 еднообразни екземпляра и влиза в сила на 

датата по чл. 3.1.  
 
Адреси на страните  за кореспонденция и призоваване  
За НАЕМОДАТЕЛЯ:  
гр. София, бул. Цариградско шосе №111, бл. Б, ет. 3;  
E-mail: office@sofiatech.bg   
За НАЕМАТЕЛЯ:  
…………………………………………………………..; 
E-mail: …………………………. 
 
Неразделна част от настоящия договор са следните приложения: 
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Приложение № 1 Правилник за вътрешния ред на комплекс „Научно-
технологичен парк“ София; 

Приложение № 2 Спецификация на наемните обекти. 
Приложение № 3           Договор за управление и поддръжка. 
 
 
ЗА НАЕМОДАТЕЛЯ:     ЗА НАЕМАТЕЛЯ: 
 
 
……………………….     ………………………. 
……………………….             ………………………. 
……………………….          ………………………. 
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Приложение №1 
 
 
 

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА „СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД, 
приложими  към договорите за управление и поддръжка,  

които Общи условия са наричани още 
ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД 

В НАУЧНО – ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК 
СОФИЯ 

 
 
Приети с Решение от 18.03.2016г. на Съвета на директорите на “СОФИЯ ТЕХ ПАРК” 
АД, със седалище и адрес на управление: гр. София,   ул. "Тинтява“ № 86, ЕИК 202099976, 
наричано по-долу за краткост УПРАВИТЕЛ, от друга страна  
 

I. ДЕФИНИЦИИ 

I.1. По смисъла на настоящият Правилник, упоменатите по-долу понятия имат следните 
значения, а именно: 
I.1.1. „Общи условия“, „Правилник” или „Правилника” са настоящите Общи условия 
на СОФИЯ ТЕХ ПАРК АД, приложими към Договора/ите за управление и поддръжка, 
които Общи условия са наричани още  и Правилник за вътрешния ред в Научно – 
технологичен парк София, ведно с измененията и допълненията към него. 
I.1.2. „НТП” или „Парка” е „Научно – технологичен парк”, находящ се в град София, 
район Младост, бул. „Цариградско шосе № 111, м-ст „НПЗ Изток – Къро” изграден в УПИ 
I 9452,9453,9455,9456,5017,5020,5021,5022,5023,5024 за Научно-технологичен парк, 
граничещ от югоизток с ул. „Ген. Йордан Венедиков”, от югозапад с бул. „Цариградско 
шосе”, от северозапад с бул. „Асен Йорданов” и от североизток с новопроектирана улица. 
I.1.3. „Управител” или „Управителя” е “СОФИЯ ТЕХ ПАРК” АД, със седалище и адрес 
на управление: гр. София,   ул. "Тинтява“ № 86, ЕИК 202099976. 
I.1.4. „Собственик” или „Собственика” е всяко лице, собственик или съсобственик в 
сграда от основното или допълващо застрояване на Парка или на самостоятелно обособен 
обект в нея; собственик или съсобственик на поземлен имот, част от територията на 
Парка, както и титулярите на ограничени вещни права на строеж, пристрояване, 
надстрояване или ползване, учредени върху някой(и) от упоменатите по – горе недвижими 
имоти. Собственици са и приобретателите по сключени предварителни договори за 
прехвърляне на вещни права върху недвижими имоти, находящи се на територията на 
Парка, на които Собственикът е предал владението върху имота, както и лицата, които 
действат от името и за сметка на Собственика.  
I.1.5. „Ползвател” или „Ползвателя” е всяко трето лице, различно от Собственика, на 
което по силата на сключен договор със Собственик е преотстъпено временно право на 
ползване на недвижим имот или на части от него, находящ се на територията на Парка, 
както и всяко трето лице, което фактически ползва недвижим имот в Парка.  
I.1.6. „Служител” е физическо лице, полагащо труд по трудово правоотношение със 
Собственика или Ползвателя или извършващо услуги по друго гражданско 
правоотношение с тези лица. 
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I.1.7. „Посетител” или „Посетителя” е всяко трето лице, различно от Управителя, 
Собственика и Ползвателя, което не е Служител и което фактически се намира на 
територията на Парка. 
I.1.8. „Общи части на Парка” са сгради, постройки и елементи на пътната и 
техническата инфраструктура, които по естеството си или по предназначение служат за 
общо ползване, в това число, но не само: контролно-пропускателните пунктове към Парка, 
сградите, постройките и техническите съоръжения за контрол на достъпа към тях; 
улиците, алеите, паркингите, тротоарите, пешеходните пътеки и велоалеите, уличното 
осветление, уличните противопожарни инсталации и системи за видеонаблюдение, 
преносните (довеждащи и отвеждащи) проводи и мрежи и съоръженията към тях, 
разпределителните проводи и разпределителните устройства и съоръженията към тях 
(трансформаторни постове, електрически подстанции, пречиствателни станции за питейни 
и отпадъчни води, понижителни и разпределителни станции и др.), включително 
присъединителните проводи към сградните инсталации и общите средства за измерване, 
електронните съобщителни мрежи и съоръжения, съоръженията, инсталациите и съдовете 
за третиране и съхранение на отпадъци, озеленените площи, както и всички други площи 
и/или елементи от техническата инфраструктура, които по естеството или по 
предназначение си служат за общо ползване от Собствениците/Ползвателите на Обект на 
територията на Парка (един или повече от един).  
I.1.9. „Обект” е всеки самостоятелно обособен обект в Сграда, както и всяка Сграда, 
която не е разделена на самостоятелно обособени обекти. 
I.1.10. „Сграда” е всяка сграда от основното или допълващо застрояване на Парка. 
I.1.11.  „Общи части на Сградата” са площи и помещения, които по естеството или по 
предназначение си служат за общо ползване, в това число, но не само: външните входни 
врати,  входовете и площадките пред тях, фоайетата, рецепциите, коридорите, стълбищата 
и стълбищните площадки, дограмата и остъкляването на входовете и стълбищата, 
пощенските кутии, парапетите, основите, външните стени, вътрешните носещи стени, 
колоните, трегерите, плочите, покривите, комините, отдушниците и други. 
I.1.12.  „Сградни инсталации за общо ползване” са инсталациите, които по естеството 
или по предназначение си служат за общо ползване, в това число централните им уредби и 
помещенията, предназначени за тяхното обслужване, включително, но не само: газово 
централно парно отопление и абонатните станции, електрически инсталации и 
помещенията в които са изградени електрически табла и трафопостове, хоризонтални и 
вертикални елементи от водопроводната и канализационна система ведно с главен 
водомер, асансьора и асансьорните помещения и съоръжения, централни отоплителни и 
вентилационни системи, системи за сградна автоматизация, противопожарни и 
пожароизвестителни системи и съоръжения, системи за видеонаблюдение и охрана, 
домофонна и звънчева система и други. 
I.1.13.  „Озеленени площи” са частите от терена на „Научно-технологичен парк“, които 
съгласно одобрен по надлежния ред проект са предназначени за засаждане на трева, цветя, 
храсти  и дървета, както и саксийните растения, разположени в Общите части на сградата. 
I.1.14.  „Прилежащи пространства към Сградата” са прилежащите към Сградата 
площи с положена трайна настилка (асфалт, тротоарни плочки, паваж и други), като 
рампи, външни паркинги, подходи към вътрешни паркинги, тротоари, алеи, плочници, 
площадки и други.     
I.1.15. „Договор/и за управление и поддръжка“ е/са договора/ите за управление и 
поддръжка, сключени между СОФИЯ ТЕХ ПАРК АД, в качеството му на 
Управител/Дружество за управление от една страна и Собственика или Ползвателя, в 
качеството му на Възложител от друга страна, към които договор/и са приложими 
настоящите Общи условия.  
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II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
II.1. Всички Собственици, Ползватели, Служители и Посетители са длъжни да спазват 
действащите в Република България закони и подзаконови нормативни актове и да не 
увреждат или застрашават от увреждане живота, здравето, собствеността и всички 
признати от българското законодателство права и законни интереси на трети лица.  
II.2. Всеки Собственик и Ползвател се задължава да пази и ползва с грижата на добър 
стопанин своите собствени или наети Обекти, Общите части на Парка, Общите части на 
Сградата, Прилежащите пространства към сградата и Озеленените площи.  
II.3. Всеки Собственик и Ползвател е отговорен за запазването на своя Обект, Общите 
части на Сградата, Прилежащите пространства към сградата и Озеленените площи, както 
и за цялостния добър и естетически вид на Парка.  
II.4. Собствениците и Ползвателите отговарят солидарно за действията и бездействията на 
своите Служители и Посетители, включително за последиците от всички вреди и 
разходите за тяхното отстраняване и/или поправяне, причинени от техни Служители и 
Посетители. 
II.5. Всеки Собственик и Ползвател трябва да полага необходимата грижа с оглед на 
индивидуалната безопасност на всеки един негов Служител или Посетител, както и да 
спазва правилата за сигурност и достъп в Парка, предвидени в настоящия Правилник и 
тези, установени от Управителя.  
II.6. Собствениците и Ползвателите трябва незабавно да информират Управителя за 
всички повреди, които са им станали известни или за чието настъпване те виждат 
опасност. 
II.7. Собствениците и Ползвателите са длъжни да запознаят своите Служители и 
Посетители с настоящия Правилник, както и да следят за спазването му от тези лица.  
II.8. В случай на форсмажорни обстоятелства (пожар, наводнение, земетресение или 
други подобни природни бедствия, или състояние на гражданска криза, война, въстания и 
други подобни или други принудителни или ограничителни актове на държавата) или при 
нужда да се ограничи настъпването на по-големи вреди, Собствениците и Ползвателите са 
длъжни да положат максимална грижа за запазването както на своето, така и на чуждото 
имущество. Собствениците и Ползвателите, които са направили необходими разноски за 
запазването на чуждо имущество, включително имущество, принадлежащо на Управителя 
или трети лица, имат право на възстановяване от собственика на разумните необходими 
разходи, които са направили, като за целта трябва да отправят писмено искане за това в 7-
дневен срок (при реална възможност) до Управителя. 
 

III. ЗАБРАНА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ДЕЙНОСТИ 
 
III.1. Собствениците и Ползвателите могат да ползват Общите части на Парка, Общите 
части на Сградата, Прилежащите пространства към сградата и Озеленените площи само 
по предназначение. Управителят може да забрани използването на части от тези площи 
като посочи основателна причина за това. 
III.2. Забранява се поставянето на лично имущество, което пречи или смущава 
използването на Общите части на Парка и Общите части на Сградата.  
III.3. Собствениците и Ползвателите техните Служители и Посетители поддържат 
аварийните изходи винаги свободни.  
III.4. Собствениците и Ползвателите нямат право да складират и използва опасни 
химикали, вещества или материали, които могат да предизвикат вредни изпарения.  
III.5. Собствениците и Ползвателите, както и техните Служители и Посетители могат да 
пушат само на определените за тази цел места, като в противен случай Управителят може 
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да наложи на нарушителите финансова санкция в размер на 100 (сто) лева за всяко 
нарушение.  
III.6. Забраняват се масови религиозни пропаганди, амбулантна търговия, просия и други 
дейности, забранени от закон, организиране на политически митинги и масови агитации.  
III.7. Забранява се използването на високоговорители или системи за публично 
информиране и директно таргетиране за рекламиране на стоки или за други цели.  
III.8. Забранява се създаването на шум чрез музика, събирания, работа и по какъвто и да е 
друг начин, който препятства спокойното ползване на Обектите на техните 
непосредствени съседи и всички останали Собственици и Ползватели над допустимите 
стойности, както следва: 
III.8.1. от 8:00 до 20:00 -  65 dB (A) 
III.8.2. от 20.00 до 8.00 - 50 dB (A) 
III.9. Собствениците и Ползвателите нямат право да създават предпоставки за събиране на 
големи групи от хора в техните Обекти или на територията на Парка, а когато това се 
налага, следва да потърсят предварителното писмено съгласие на Управителя, както и да 
уведомят всички непосредствени съседи и тези съседи, ползването на чиито Обекти би 
могло да бъде обезпокоено за определено време.  
III.10. Собствениците и Ползвателите нямат право да допускат възникването на опасни 
ситуации, застрашаващи или увреждащи имуществото, живота или здравето на 
Собствениците, Ползвателите, Служителите и Посетителите.  
III.11. Забранява се внасянето на територията на комплекса, поставянето и складирането в 
Обектите (независимо от техния вид), на лесно запалими вещества или такива, които 
увеличават риска от пожар, както и на други вещества, материали, съоръжения, 
оборудване или други предмети, които биха могли да увредят живота, здравето или 
имуществото на Собствениците, Ползвателите, Служителите и Посетителите.  
III.12. Поставянето на табели, графични знаци, реклами, съобщения, интериорни надписи, 
плакати, картини, тапети, огледала и други подобни по фасадите Сградите или промяна на 
вида или цвета на фасадата, вида и настилката на терасите и балконите, прозорците, 
инсталациите, покривите, основите на Сградите и всякакви други елементи от 
стандартното оборудване на Обекта или Сградата или останалата територия на Парка, 
което би могло да измени външния вид на Обекта или Сградата или да ги застраши от 
увреждане, се извършва само след изрично писмено съгласие на Управителя. Същото се 
отнася и за поставянето на сателитни антени и други подобни съоръжения на балконите и 
терасите на обектите или върху покривите на Обектите или в Сградите.  
III.13. Собствениците и Ползвателите са длъжни да не допускат създаване и 
разпространяване на миризми и емисии на прах и пушек, които пречат на 
необезпокояваното ползване на Обектите на техните непосредствени съседи или на 
останалите Собственици и Ползватели.  
III.14. Собствениците и Ползвателите нямат право да извършват изкопни и други подобни 
строителни и монтажни работи на територията на Парка, да поставят инфраструктура, 
различна от първоначално поставената от Управителя, както и да създават трайно 
прикрепени постройки към земята или други постройки без изричното писмено 
разрешение на Управителя.  
III.15. Собствениците и Ползвателите се съгласяват, че дейностите, свързани със 
засаждане, озеленяване, поддръжка и поливане на озеленяването на имотите и цялата 
територия на комплекса се извършва от Управителя. В случай, че Собственик или 
Управител желае сам да извършва някоя от тези дейности, то той е длъжен да получи 
съгласието на Управителя, а след това да извършва дейности по поддръжка на засадените 
от него растения толкова често и по такъв начин, че цялостното озеленяване и поддръжка 
на Озелените площи в Парка да е в съответствие с проекта за озеленяване и препоръките 
за използваните растителни видове, предоставени от ландшафтните архитекти, наети от 
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Управителя. Извършването на дейности по озеленяване не е основание за намаление на 
таксата за управление и поддръжка, определена в договора за управление и поддръжка.  
III.16. Собствениците и Ползвателите нямат право да развалят и/или променят 
изградените елементи в Общите части на Парка, Общите части на Сградата, Прилежащите 
пространства към сградата и Озеленените площи.  
III.17. Собствениците и Ползвателите нямат право да поставят огради, различни от 
създадените от Управителя. Управителят може да премахва всякакви ограждания, 
различни от тези изградени от самия него за сметка на лицата, нарушили тази разпоредба.  
III.18. Собствениците и Ползвателите се съгласяват, че всякакъв вид надстрояване, 
пристрояване или изграждане на каквито и да е временни или трайно прикрепени към 
земята Сградите или Обектите постройки, временни преместваеми обекти и други може 
да се извършва след предварително писмено съгласие на Управителя. 
III.19. Забранява се отглеждане и разхождане на домашни любимци на територията на 
Парка. 
III.20. Забранява се натоварването на пода на наетите помещения с товар, надвишаващ 
200 кг/м2 за офис и 500 кг/м2 за склад, освен ако не е изрично уговорено друго с 
Управителя. Поставянето на метални шкафове, каси, сейфове и други подобни тежки 
мебели и оборудване, както и последващото им преместване трябва да става след 
предварителното писмено съгласие на Управителя.  
III.21. Забранява се инсталирането на електроуреди в наетите площи, различни от 
стандартните за договореното ползване, без предварителното писмено съгласие от страна 
на Управителя.  
III.22. Оставянето на включени нагревателни уреди и машини, осветителни тела и 
отворени чешми след приключване на работното време е забранено. 
III.23. Забранено е да се складират, инсталират или ползват следните типове нагреватели: 
невентилирани, газови нагреватели, нагреватели без автоматични регулатори, както и 
нагреватели, които не отговарят на приложим за съответния вид отоплителен  уред 
стандарт по БДС или въведен хармонизиран европейски стандарт за качество и сигурност. 
 

IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ СВЪРЗАНИ СЪС СТОПАНИСВАНЕТО НА ОБЕКТИТЕ 
 
IV.1. Собствениците и Ползвателите са длъжни да поддържат Обектите в подреден и чист 
вид в това число прозорците (отвън и отвътре) и входните врати (отвън и отвътре) към 
тях. 
IV.2. Собствениците и Ползвателите са длъжни да не закриват с каквито и да било 
предмети (бутилки, пакети или други) всички вътрешни и външни прозорци и врати на 
Обекта, пречещи на светлината и загрозяващи външния вид на сградата.  
IV.3. Собствениците и Ползвателите са длъжни да изхвърлят отпадъците само на 
определените за това места и да спазват съответния ред за събиране на отпадъците. В 
случаите, когато Собственик или Ползвател извърша ремонтна дейност, той е задължен да 
осигури подходящ контейнер за строителни отпадъци, както и неговото редовно събиране. 
Използването на наличните контейнери в Парка за изхвърлянето на отпадъци, вследствие 
на строително-монтажни работи, е забранено. 
 

V. ПРАВИЛА ЗА ДВИЖЕНИЕ В ПАРКА И САНКЦИИ 
 
V.1. Движението на автомобили и хора на територията на Парка се допуска само на 
определени за това места и се регулира с пътни знаци, табели и маркировка. Спазването 
на знаците, табелите и маркировката е задължително за Собствениците и Ползвателите и 
техните Служители и Посетители. 
V.2. Максимално разрешената скорост в Парка е 40 км/ч. 
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V.3. Не се разрешава спирането и паркирането на автомобили или извършването на 
товаро-разтоварни дейности извън определените за тази цел места. 
V.4. Собствениците и Ползвателите нямат право да паркира на изрично обозначено за 
друг Собственик и Ползвател.  
V.5. Собствениците и Ползвателите и техните Служители и Посетители нямат право да 
използват моторни превозни средства, които замърсяват паркингите и алеите в Парка с 
моторни масла, дизелово гориво, бензин и други. 
V.6. Собствениците и Ползвателите и техните Служители и Посетители нямат право да 
изоставят моторни превозни средства на територията на Парка. Изоставено е всяко 
моторно превозно средство, което е в престой повече от 1 месец. Престоят се 
удостоверява с протокол и снимков материал на охранителната фирма.  
V.7. За неспазване правилата на движение и паркиране, установени с настоящия 
Правилник, Управителят може да налага на нарушителите санкции, включително и 
кумулативно, както следва: 
V.7.1. поставя стикер на стъклото на водача, с който го информира за нарушаването на 
Правилника и за санкциите, които ще му бъдат наложени съгласно Правилника; 
V.7.2. деактивиране на карти за достъп; 
V.7.3. финансова санкция в размер на 50 (петдесет) лева на ден до отстраняване на 
нарушението. 
 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОПУСКВАТЕЛНИЯ РЕЖИМ 
 
VI.1. Входовете и изходите за Парка се регулират чрез бариери.  
VI.2. Документът – карта за достъп, необходим за влизане в Парка,  Сградите в него и 
Обектите е служебна идентификационна карта, която се издава на всички Собствениците 
и Ползвателите и техните Служители. 
VI.3. Служителите на фирми, извършващи ремонтни и други видове дейности свързани с 
обслужването и поддръжката на Парка, както и всички други посетители, които нямат 
издадени карти, се допускат след като се снабдят с билет от терминала при всяка една от 
входните бариери. Моторните превозни средства на посетителите се движат само по 
главната алея на парка в посока към и от Етажния паркинг, където на входно – изходната 
бариера на паркинга поставят вече издадения билет. При напускане на паркинга отново се 
маркира билета, а при напускане територията на парка се извършва разплащането на 
таксата за престой на разплащателните терминали на външните бариери на изходните 
рампи на паркинга. Първите 40 мин от престоя в паркинга са безплатни, а останалото 
време се таксува по 1 лев на час. За моторните превозни средства на доставчици и 
поддръжка се допуска навлизане и в територията на парка, като времето за безплатен 
престой е до 40 мин. Лица, влезли на територията на парка, които не са паркирали в 
Етажния паркинг, съответно – моторни превозни средства на доставчици, паркирали 
неправилно, при напускане на парка подлежат на санкция в размер на 10 лева на час 
престой на територията на парка.  
VI.4. Представители на средствата за масова информация се допускат след съгласуване 
със Собственика и Ползвателя, които желаят да посетят и Управителя. 
VI.5. При провеждане на мероприятия, гостите се допускат по предварително изготвени 
списъци и придружавани от Служител на домакините. 
VI.6. Управителят може да откаже достъп до сградата и комплекса след 20.00 ч. вечер и 
преди 08.00 ч. сутрин всеки ден, през почивните дни и официалните празници на всеки, 
Служител или Посетител, който не може да представи задоволителна идентификация или 
на всеки, на когото по някаква друга причина по основателна преценка на Управителя 
трябва да бъде отказан достъп до сградите. Управителят може да регистрира всяко 
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посещение в извънработно време с оглед сигурността на всички Собственици и 
Ползватели.  
VI.7. Територията Парка се охранява денонощно с хора и техника. В случай на 
инциденти/кражби на територията на Парка, за които Собственик или Ползвател или 
техни Служители и Посетители се обръщат за съдействие към представители на 
охранителната фирма в Парка, като незабавно след констатирането на инцидента подават 
сигнал на горещата телефонна линия и предоставят цялата налична информация по 
случая.   
VI.8. Охраната на Обектите е задължение на Собствениците и Ползвателите. Те имат 
право да инсталират охранителни системи, но задължително писмено съгласувани с 
фирмата, на която е поверена цялостната охрана на Парка. Собствениците и Ползвателите 
са длъжни да се съобразяват с изискванията, поставени от охранителната фирма. 
VI.9. Охранителната фирма в Комплекса е упълномощена да предприема 
предупредителни, а при повтарящи се  и тежки нарушения и  принудителни  мерки срещу 
неправилно паркирали моторни превозни средства на територията на Парка. 
VI.10. Охранителната фирма на Парка е упълномощена да налага санкциите, предвидени в 
настоящия Правилник. 
VI.11. При проявена грубост или опит за физическо насилие и саморазправа от страна на 
Собственици, Ползватели и техните Служители или Посетители, охранителната фирма в 
Комплекса е упълномощена да предприеме незабавни действия за ограничаване или 
потушаване на конфликта, като същевременно уведомява и органите на Министерство на 
външните работи.  
VI.12. Картите за достъп се водят на отчет от Управителя и се получават от 
Собствениците и Ползвателите по заявена бройка срещу подпис. Собствениците и 
Ползвателите веднъж годишно актуализират този списък и го предоставят на Управителя .  
VI.13. При изгубване, кражба или унищожаване на служебна карта или временен пропуск, 
притежателят е длъжен да уведоми незабавно Управителя на горещата линия. 
VI.14. Забранява се: 
VI.14.1. Преотстъпването на служебни карти по какъвто и да е повод. 
VI.14.2. Влизането и престояване на Служители, Посетители и граждани в нетрезво 
състояние и видими психически отклонения в поведението им. 
VI.14.3. Внасянето и оставянето в Парка на обемисти пакети и багаж с неизвестно 
съдържание. 
VI.14.3. Фотографирането и филмирането на Обекти, Общите части на Парка, Общите 
части на Сградата, Прилежащите пространства към сградата и вътрешността на Сгради 
без разрешението на Управителя. 
 

VII. ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЙ НА ПОЖАРИ, ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ И 
ДРУГИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ 

 
VII.1. Собствениците и Ползвателите организират разработването, утвърждаването и 
контрола по изпълнението на вътрешни правила за осигуряване на пожарната и аварийна 
безопасност, съгласно действащото законодателство. 
VII.2. Всяка Сграда разполага със схема за  евакуационен план, която е поставена на 
видно място с неограничен достъп в общите части на сградата. Всеки Собственик и 
Ползвател е длъжен да запознае Служители и Посетителите си със схемата и плана за 
евакуация. 
VII.3. При възникване на пожари, аварии и инциденти се уведомява охраната и 
съответните специализирани служби на телефон: 
 
 Пожарна и аварийна безопасност 
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 160; 
 
 МВР 
 166; 

 
 БЪРЗА ПОМОЩ 
 150; 

 
 ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА 
 862-60-75 или 955-55-66  

 
 НТП - ГОРЕЩА ЛИНИЯ 
  …………….. 

 
VII.4. При възникване на извънредна ситуация се предоставя следната информация и се 
извършват следните действия: 
VII.4.1. Съобщаване на име и информиране за мястото на възникналия инцидент. 
VII.4.2. При необходимост трябва да се задейства бутонът за пожароизвестителна аларма. 
VII.4.3. Лицата и групите, отстраняващи авариите, работят под контрола на лице, 
упълномощено от УПРАВИТЕЛЯ. 
VII.5. УПРАВИТЕЛЯТ приема Инструкция за осигуряване на пожарна безопасност на 
територията на НТП и План за действие и защита в случай на пожар, природни бедствия и 
други екстремни ситуации, в съответствие с действащото законодателство, в това число в 
съответствие с  чл.  9 от НАРЕДБА № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и 
нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите Издадена от 
Министерството на вътрешните работи и Министерството на инвестиционното 
проектиране. Въпросните Инструкции и Планове се свеждат до знанието на всички 
Собственици и Ползватели чрез разлепването им на общодостъпни места във всяка 
Сграда, както и се предоставят на хартиен или друг вид носител при поискването им е 
Собственик или Ползвател. Всички Собственици и Ползватели са длъжни да се запознаят 
с въпросните Инструкции и Планове и да ги спазват. 
 

VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 
 
VIII.1. За неуредените в Договора за управление и поддръжка и в настоящите Общи 
условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. 
VIII.2. С подписите си под Договора за управление и поддръжка Възложителят 
(Ползвателят/Собственикът на Обекта) удостоверява, че е получил тези Общи условия на 
“СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД, приема ги и те ще представляват неразделна част от сключения 
между страните Договор за управление и поддръжка. 
 

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ 
УСЛОВИЯ 

 
IX.1. Настоящите Общи условия са приети с Решение от 124А/18.03.2016г.  на Съвета на 
Директорите на „СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД и същите влизат в сила, считано от датата на 
приемането им от Съвета на директорите.  
IX.2. Изменянето, заменянето или допълването на настоящите Общи условия се извършва 
по реда, по който са приети. 
IX.2. Изменянето, заменянето или допълването на настоящите Общи условия има сила за 
насрещната страна по заварен Договор за управление и поддръжка ако тя не е заявила, че 
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ги отхвърля в срок от 30 дни от по-късната от двете дати: i) датата на публикуване на 
изменените, заменени или допълнени Общи условия на сайта на СОФИЯ ТЕХ ПАРК АД 
ii) изпращането на изменените, заменени или допълнени Общи условия на e-mail на 
Собственика/Ползвателя (респективно на Възложителя), посочен в Договора за 
управление и поддръжка. 
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Приложение 2 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ОБЕКТА 
 

 

 
сутерен ресторант 
 

 
партер ресторант 

 
 
 
 

ЗА НАЕМОДАТЕЛЯ:     ЗА НАЕМАТЕЛЯ: 
 
 
……………………….     ………………………. 
……………………….             ………………………. 
……………………….          ………………………. 
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Приложение 3 
 
 

ДОГОВОР ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПОДДРЪЖКА 
 
 

Днес, ................... 2016 г. в гр. София, между страните както следва: 
 
 1. …………………, със седалище и адрес на управление: …………………, ЕИК 
…………………., представлявано от …………… - ……………….., наричано по-долу за 
краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна  
 И 
 2. “София Тех Парк” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н 
Младост, бул. Цариградско шосе №111, бл. Б, ет. 3, ЕИК 202099976, представлявано от 
изпълнителния директор ……………………., наричано по-долу за краткост УПРАВИТЕЛ 
или ДРУЖЕСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ, от друга страна,  
 
се сключи настоящият договор за управление и поддръжка за следното: 

 

I. ДОГОВОРНИ ДЕФИНИЦИИ 

 Чл. 1. По смисъла на настоящият договор, упоменатите по-долу понятия имат 
следните значения, а именно: 
 1. „Договор” или „Договора” е настоящият договор за управление и поддръжка, 
ведно с приложенията и допълнителните споразумения (анексите) към него. 
 2. „НТП” или „Парка” е „Научно – технологичен парк”, находящ се в град София, 
район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 111, м-ст „НПЗ Изток – Къро”, изграден в 
УПИ I-9452, 9453, 9455, 9456, 5017, 5020, 5021, 5022, 5023, 5024 за Научно-технологичен 
парк, граничещ от югоизток с ул. „Ген. Йордан Венедиков”, от югозапад с бул. 
„Цариградско шосе”, от северозапад с бул. „Асен Йорданов” и от североизток с 
новопроектирана улица. 
 3. „РЗП на Парка” е сборната разгъната застроена площ на сградите от основното 
и допълващо застрояване, разположени на територията на Парка, включваща застроените 
площи на всички етажи на и над терена, съгласно одобрен по надлежния ред 
инвестиционен проект за сградите в процес на изграждане и сградите чието строителство 
предстои и екзекутивна документация за построените сгради. В застроената площ на 
надземните етажи се включва цялата площ на балконите, лоджиите и терасите. В 
разгънатата застроена площ се включват и застроените площи в подпокривното 
пространство на сградите. В площта на парка се включват застроените площи на всички 
построени и строящи се сгради, както и на сградите, чието строителство още не е 
започнало по проектни или прогнозни данни.  
 4. „Общи части на Парка” са сгради, постройки и елементи на пътната и 
техническата инфраструктура, които по естеството си или по предназначение служат за 
общо ползване, в това число, но не само: контролно-пропускателните пунктове към Парка, 
сградите, постройките и техническите съоръжения за контрол на достъпа към тях; 
улиците, алеите, паркингите, тротоарите, пешеходните пътеки и велоалеите, уличното 
осветление, уличните противопожарни инсталации и системи за видеонаблюдение, 
преносните (довеждащи и отвеждащи) проводи и мрежи и съоръженията към тях, 
разпределителните проводи и разпределителните устройства и съоръженията към тях 
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(трансформаторни постове, електрически подстанции, пречиствателни станции за питейни 
и отпадъчни води, понижителни и разпределителни станции и др.), включително 
присъединителните проводи към сградните инсталации и общите средства за измерване, 
електронните съобщителни мрежи и съоръжения, съоръженията, инсталациите и съдовете 
за третиране и съхранение на отпадъци, озеленените площи, както и всички други площи 
и/или елементи от техническата инфраструктура, които по естеството или по 
предназначение си служат за общо ползване от Собствениците/Ползвателите на  Обект на 
територията на Парка (един или повече от един).  
 5. „Обектът” е ползваният от Възложителя на основание договор за наем 
недвижим имот, представляващ помещения в сграда „Инкубатор“, както следва:  

- Кафе-ресторант с площ 393,20 кв. м.; 
- Тераса към кафе-ресторанта с площ 157,50 кв. м.; 
- Битови помещения в сутерен с площ 102,50 кв. м.; 
- Склад 1 към кафе-ресторанта с площ 51,70 кв. м.; 
- Склад 2 към кафе-ресторанта с площ 53,90 кв. м. 

 6. „Площ на Обекта” е застроената площ на Обекта, а именно тази, ограничена от 
външните очертания на ограждащите стени на Обекта, включително площта на 
проветрителните шахти и проходите в тези очертания, увеличена с припадащите се за 
Обекта идеални части от общите части на Сградата, съгласно Протокол-таблица за 
площообразуване. Площта на Обекта е 758,80 квадратни метра. 

7. „Сградата” е сградата от основното или допълващо застрояване на Парка, в 
която е обособен Обектът. 
 8.  „Общи части на Сградата” са площи и помещения, които по естеството или по 
предназначение си служат за общо ползване, в това число, но не само: външните входни 
врати,  входовете и площадките пред тях, фоайетата, рецепциите, коридорите, стълбищата 
и стълбищните площадки, дограмата и остъкляването на входовете и стълбищата, 
пощенските кутии, парапетите, основите, външните стени, вътрешните носещи стени, 
колоните, трегерите, плочите, покривите, комините, отдушниците и други. 
 9.  „Сградни инсталации за общо ползване” са инсталациите, които по 
естеството или по предназначение си служат за общо ползване, в това число централните 
им уредби и помещенията, предназначени за тяхното обслужване, включително, но не 
само: газово централно парно отопление и абонатните станции, електрически инсталации 
и помещенията в които са изградени електрически табла и трафопостове, хоризонтални и 
вертикални елементи от водопроводната и канализационна система ведно с главен 
водомер, асансьора и асансьорните помещения и съоръжения, централни отоплителни и 
вентилационни системи, системи за сградна автоматизация, противопожарни и 
пожароизвестителни системи и съоръжения, системи за видеонаблюдение и охрана, 
домофонна и звънчева система и други 

10.  „Озеленени площи” са частите от терена на Научно-технологичен парк, които 
съгласно одобрен по надлежния ред проект за предназначени за засаждане на трева, цветя, 
храсти  и дървета, както саксийните растения, разположени в Общите части на сградата. 
 11.  „Прилежащи пространства към Сградата” са прилежащите към Сградата 
площи с положена трайна настилка (асфалт, тротоарни плочки, паваж и други), като 
рампи, външни паркинги, подходи към вътрешни паркинги, тротоари, алеи, плочници, 
площадки и други.     
 14. „Възнаграждение за услуги” е дължимата от Възложителя на 
Управителя/ДРУЖЕСТВОТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ месечна такса за управление,  изчислена 
като произведение на площта на обекта по такса в размер 2 (две) евро на квадратен 
метър без включен ДДС.  
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II. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 
 Чл. 2 (1) Възложителят възлага, а Управителят приема лично или чрез трето лице 
да извършва срещу възнаграждение управлението, поддръжката, почистването и охраната 
на Общите части на Парка, Сградата, Общите части на Сградата, Сградните инсталации за 
общо ползване, Прилежащите пространства към сградата и Озеленените площи. 
 (2)  Дейностите по управление включват организацията и изпълнението на 
услугите включени в предмета на Договора или възлагане на част от тях на лицензирани 
(когато е приложимо) и реномирани фирми, специализирани в предоставянето на такива 
услуги. Дейностите по управление включват и задължението на ДРУЖЕСТВОТО ЗА 
УПРАВЛЕНИЕ за сключване и поддържане за срока на настоящия договор на следните 
видове застраховки в една или няколко първокласни застрахователни компании:  

(а) имуществена застраховка на всички сгради на територията на Парка (без 
оборудването, мебелите, движимите вещи и трайно прикрепените вещи в тях).  

(б) всяка друга застраховка, която ДРУЖЕСТВОТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ може да 
прецени за необходима, или която може да бъде изисквана от закона. 

(в) ДРУЖЕСТВОТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ има право по своя преценка да разшири 
обхвата на застраховките, посочени по-горе. 
 (3)  Дейностите по поддръжката включват поддържане в непрекъснато изправно 
състояние, извършване на своевременни ремонти при необходимост и профилактика на 
Общите части на Парка и Сградните инсталации за общо ползване, в това число примерно 
изброените по-долу дейности, а именно: 
 1.  Поддържане в изправно състояние на техническите съоръжения за контрол на 
достъпа към Парка и Сградата (когато е приложимо); 
 2.  Поддържане на улиците, алеите, паркингите, тротоарите, пешеходните пътеки и 
велоалеите, в добро и годно за експлоатация състояние; 
 3.  Поддържане в добро и годно състояние на пътната сигнализация, в това число 
пътни маркировки, знаци, указателни табели и други;  
 4. Поддръжка и профилактика на уличното осветление, уличните противопожарни 
инсталации и системи за видеонаблюдение; 
 5. Поддръжка и профилактика на  преносните, разпределителните и 
присъединителните проводи и мрежи на водопроводната, канализационната, 
електрическата и газификационната система и съоръженията към тях;  
 6. Поддръжка и профилактика на  електронните съобщителни мрежи и съоръжения, 
като телефонни и оптически проводи за бърз пренос на данни, подземни и надземни 
проводи за видеосигнал и кабелна телевизия и други; 
 7. Извършване на ремонти и профилактика на централните отоплителни и 
вентилационни системи, системите за сградна автоматизация, техническите системи за 
сигурност, видеонаблюдение и охрана, съгласно инструкцията за експлоатация на 
производителя; 
 8. Поддръжка, ремонт  и планова профилактика на  асансьорите на Сградата; 
 9. Сервизно поддържане и обслужване на пожароизвестителните системи, 
пожарогасителна система, системи за управление на дим и топлина;  
 10. Зареждане, преизпитване и маркиране с “ПИ” маркировка на бутилки за СО2, 
пожарни хидранти, пожарни кранове в Сградата;  
 11. Извършване на проверки, настройки и текущи ремонти за поддържане на 
противопожарното оборудване в съответствие с нормативните изисквания;  
 12. Извършване услуги по дезинсекция, дезакаризация и дератизация на 
територията на Общите части на Парка, Сградата и Прилежащи пространства към 
Сградата, в това число дезинсекция срещу хлебарки, кърлежи и бълхи,  дератизация, 
дезакаризация на Озеленените площи и наземна дезинсекция срещу комари.  
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 13. Измервания на факторите на работната среда на Сградата в това число  
съпротивление на защитна заземителна уредба, съпротивление на мълниезащитна 
заземителна уредба, микроклимат, шум и осветеност. 
 14. Поддържане и корекция на Озеленените площи, торене, косене, товарене, 
извозване и изхвърляне на растителни отпадъци. 
 (4)  Дейностите по почистване включват поддържане в чисто състояние на Общите 
части на Парка, Общите части на Сградата, Прилежащите пространства към сградата и 
Озеленените площи, в това число: 
 1. Почистване на входовете и площадките пред тях, фоайетата, рецепциите, 
коридорите, стълбищата,  асансьорите и техническите помещения на Сградата; 
 2.  Отстранява на графити и почистване на Общите части на Сградата след актове 
на вандализъм; 
 3. Почистване от сняг и лед и опесъчаване на входовете и площадките пред тях, 
рампите, стълбищата, улиците, алеите, паркингите, тротоарите и пешеходните пътеки. 
 4. Събиране и извозване на битови отпадъци. 
 (5)  Дейностите по охрана включват осъществяване на постоянна 24-часова 
физическа невъоръжена охрана на Парка, Общите части на Парка и Сградата. 
 (6) Управителят приема да извършва управлението, поддръжката, почистването и 
охраната, по индикативен график съгласно Приложение № 1 – неразделна част от 
Договора. 
 
 

III. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛЯ 
 
 Чл. 3 (1) Възложителят се задължава да заплаща на Управителя/ДРУЖЕСТВОТО 
ЗА УПРАВЛЕНИЕ възнаграждение за услуги, изчислено въз основа на наетата от 
Възложителя РЗП и възлизащо в размер на 1 152,00 (хиляда сто петдесет и две) евро на 
месец без ДДС и изчислено, както следва: 

- За Кафе-ресторант с площ 393,20 кв. м. – 786,40 евро на месец без ДДС; 
- За Тераса към кафе-ресторанта с площ 157,50 кв. м. - 157,50 евро на месец без ДДС; 
- За Битови помещения в сутерен с площ 102,50 кв. м. - 102,50 евро на месец без 

ДДС; 
- За Склад 1 към кафе-ресторанта с площ 51,70 кв. м. - 51,70 евро на месец без ДДС; 
- За Склад 2 към кафе-ресторанта с площ 53,90 кв. м. – 53,90 евро на месец без ДДС. 

Възнаграждението за услуги за терасата, складовите и битови помещения е 
изчислено въз основа на наетата от Възложителя РЗП, умножена по 1 (едно) евро на 
квадратен метър. 

(2) Възнаграждението за услуги се дължи на равни месечни вноски платими до 
последния работен ден на съответния месец, за който се отнася възнаграждението. 
 (3) Възложителят се задължава да заплаща месечните вноски на Управителя по 
следната банкова сметка: IBAN BG85UNCR70001520814010; УНИКРЕДИТ БУЛБАНК 
АД; BIC  UNCRBGSF. 
 (4) В случай, че Възнаграждението за услуги по настоящия договор е определено 
като елемент от уговорената цена по друг договор сключен между „СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ 
АД или респективно ДРУЖЕСТВОТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ от една страна и 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от друга страна, то плащането на Възнаграждението за услуги от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ следва да се извършва в сроковете за плащане на уговорената цена 
посочени в този друг договор. 
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IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ 
 
 Чл. 4 (1) Управителят се задължава да предоставя качествено и в срок услугите 
включени в предмета на настоящия договор, съгласно индикативния график по 
Приложение № 1, с грижата на добрия стопанин. 
 (2) Управителят е длъжен да опазва имуществото на Възложителя и да не допуска 
нанасянето на вреди на служители на Възложителя, негови служители и трети лица. 
 (3) Управителят отговоря за действията на своите служители и работници,  както и 
на подизпълнителите му, като за свои действия. 
 (4) Управителят се задължава да отстрани за своя сметка всички вреди, причинени 
на Възложителя, на негови служители или на трети лица, както и на помещенията, 
оборудването, обзавеждането и на друг инвентар или стоки – собственост на 
Възложителя, възникнали в резултат на умишлени действия, небрежност или неправилна 
експлоатация от страна на неговия персонал или на подизпълнители, включително когато 
това е констатирано по съответния законов ред от оправомощен контролен орган. 
 (5) Управителят се задължава да предприеме необходимите мерки за отстраняване 
на допуснатите пропуски при изпълнение на дейности, включени в предмета на Договора, 
за които Възложителят е отправил устна или писмена забележка. 
 (6) Управителят е длъжен да уведомява незабавно Възложителя за всички 
обстоятелства, които възпрепятстват или биха могли да възпрепятстват нормалното 
изпълнение на Договора. 
 (7) При изпълнение задълженията си по настоящия договор Управителят е длъжен 
да счита договорната документация и всяка друга информация, независимо от формата й, 
но свързана с Възложителя, за лична и конфиденциална и да не я предоставя на други 
лица, нито да я използва за публикации или за рекламни цели, освен ако има писменото 
съгласие на Възложителя и при спазване на предписаните условия. 
 (8) Управителят има право на съдействие от страна на Възложителя в рамките на 
необходимото за изпълнение на своите задължения по договора. 
 (9) Управителят има право да получи уговореното възнаграждение в размер, 
срокове и при условията, предвидени в Договора. 
 (10) Управителят се задължава да си набавя, доставя, поддържа и заменя всяка 
необходима за изпълнението на настоящия договор екипировка, инвентар и консумативи.  
 (11) За изпълнението на Договора, Управителят се задължава да осигури собствен 
персонал или подизпълнители, които да отговарят на всички нормативни изисквания и 
притежава необходимата правоспособност и квалификация за извършване на услугите, 
предмет на Договора.  
 (12) Когато извършва услугите със свой персонал, Управителят се задължава 
същият му да осигури на персонала работно и униформено облекло и всички необходими 
лични предпазни средства за извършване на услугите, предмет на Договора.  
 (13) Въз основа на мотивирано и основателно писмено искане на Възложителя, 
Управителят се задължава да замени даден служител, поради липса на качества за 
ефективно изпълнение на работата или поради нарушения на трудовата и технологична 
дисциплина.  
 (14) Управителят  се  задължава  да  осигури  подходящ  заместник  в случай на 
отсъствие на член от персонала по болест или друга уважителна причина. 
   
 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 
 Чл. 5 (1) Възложителят се задължава да заплаща на Управителя Възнаграждението 
за услуги по начина, в сроковете и размера, определени в Раздел III по-горе. 
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 (2) Възложителят се задължава да предоставя на Управителя цялата необходима 
информация и осигури условия, които са необходими за точното и качествено изпълнение 
на услугите, предмет на Договора. 
 (3) Възложителят се задължава да оказва необходимото съдействие на Управителя 
за изпълнение на договорните му задължения. 
 (4) Възложителят се задължава да преди предприемане на действия за 
разпореждане с Обекта (когато е приложимо) да уведомява за това Управителя с 
тридесетдневно писмено предизвестие.  
 (5) Възложителят се задължава незабавно да уведомява Управителя за всякакви, 
станали му известни, посегателства срещу хора или вещи, повреди в Сградата, Парка и 
Общите части на парка, както и за всякакво противоправно поведение на лица в 
комплекса, застрашаващо интересите на останалите собственици или техните гости. 
 (6) Възложителят е длъжен да спазва установените от Управителя Вътрешни 
правила. 
 (7) Възложителят е длъжен да опазва целостта и хигиената на Парка, сградите и 
съоръженията за общо ползване, да ги използва съобразно тяхното предназначение и да не 
извършва каквито и да било действия, които увреждат или биха могли да доведат до 
увреждане на Парка, Сградата, Общите части на Сградата, Сградните инсталации за общо 
ползване, Прилежащите пространства към Сградата и Озеленените площи, както и да не 
допуска нищо, което може да ги изложи на опасност от пожар или от значителни повреди. 
 (8) Възложителят е длъжен да не предприема, каквито и да било действия, които 
застрашават или биха могли да застрашат живота и здравето на останалите собственици и 
ползватели на обекти в Парка и Сградата и техните работници или служители, на 
персонала на Управителя и подизпълнителите и на други лица, намиращи се на 
територията на Парка, както и да не извършва действия, които създават за обитателите на 
другите помещения в Сградата безпокойство по-голямо от обикновеното. 
 (9) Възложителят е длъжен да отстранява незабавно всякакви повреди в Обекта, 
които биха могли да доведат до увреждане на Сградата, Общите части на Сградата, 
Сградните инсталации за общо ползване, Прилежащите пространства към Сградата и 
Озеленените площи. 
 (10) Възложителят е длъжен да осигурява достъп на Управителя до Обекта, ако 
това се налага за извършване на услуги включени в предмета на Договора. 
 (11) Възложителят има право да изисква от Управителя предоставянето на 
информация и документация, свързана с извършване на услугите включени в предмета на 
Договора. 
 (12) Възложителят има право да ползва Обекта необезпокояван от Управителя, 
неговия персонал и подизпълнителите. С изключение на изрично предвидените в 
Договора случаи, пълното и необезпокоявано право на ползване на Обекта от 
Възложителя не може да бъде ограничавано. 
 
 

VI. СРОК НА ДОГОВОРА, ПРЕКРАТЯВАНЕ 
 
 Чл. 6 (1) Настоящият Договор влиза в сила на …...2016 г.  

(2) Настоящият Договор е със срок на действие до отпадане правата на 
Възложителя върху Обекта. 
 (3) Договорът се прекратява: 
 1. с изтичане на уговорения срок;  
 2. без предизвестие по реда на чл. 7, ал. 3. 
 3. С тримесечено писмено предизвестие от УПРАВИТЕЛЯ до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
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 (4) При отказ или забава на Възложителя да плаща таксата за управление, 
определена по реда на настоящия раздел, Управителят може откаже достъп на 
Възложителя до Парка, Сградата, както и да предприеме други подходящи мерки. 
 
 

VII. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 
 
 Чл. 7 (1) В случай, че Възложителят претърпи вреди от неизпълнението на 
договорни задължения на Управителя, то Управителят се задължава да заплати на 
Възложителя обезщетение за причинените вреди в пълен размер. 
 (2) Ако Възложителят забави плащане към Управителя, същият дължи неустойка за 
забава в размер на законната лихва увеличена с два процентни пункта, върху пълния 
размер на дължимата месечна вноска, за всеки просрочен ден.  
 (3) При забава за заплащане на сума дължима от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по настоящия 
договор с повече от 30 (тридесет) дни, УПРАВИТЕЛЯТ може да развали Договора с 
писмено изявление отправено до  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без да дава допълнителен срок за 
изпълнение. 
 (4) Неустойките по настоящия раздел не лишават изправната страна от 
възможността да претендира превишаващите вреди. Кумулиране на неустойки не се 
допуска. 
 (5) Развалянето на договора, не погасява правото на изправната страна да 
претендира, която и да е от неустойките по настоящия раздел. 
 (6) Изплащането на неустойка по настоящия, раздел не освобождава неизправната 
страна от задължението й, за неизпълнението на което е начислена неустойката. 
 
 

VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
 
 Чл. 8 (1) Всички съобщения или уведомления при изпълнение на този договор 
страните ще правят в писмен вид по пощенски път или по факс, като за дата на 
получаването им се счита датата на завеждане в деловодството на страната или датата на 
получаването им по факс. Съобщения или уведомления получени след 17:00 часа или 
получени в неработен ден ще се считат за получени в следващия работен ден. 
 (2) Всяка  от  страните  се  задължава  да  уведоми  писмено  другата  страна  при  
промяна  на адресна или друга регистрация, в срок до 5 (пет) календарни дни считано от 
датата на промяната. 
 (3) Всички спорове, произтичащи или свързани с този договор, ако не бъдат 
уредени чрез преговори, ще бъдат окончателно решени по реда на ГПК пред съответния 
родово компетентен съд в гр. София.  
 (4) За неуредените с договора въпроси се прилагат Общите условия на “СОФИЯ 
ТЕХ ПАРК” АД, приложими към настоящия договор, наричани още Правилник за 
вътрешния ред в НТП, които са неразделна част от настоящия договор. 
 (5) Общите условия на “СОФИЯ ТЕХ ПАРК” АД, приложими към настоящия 
договор, наричани още Правилник за вътрешния ред в НТП са неразделна част от 
настоящия договор и неизпълнението им се счита за неизпълнение на  Договора.  
 (6) С подписа си под този Договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ декларира и удостоверява, че 
е получил Общите условия на “СОФИЯ ТЕХ ПАРК” АД, приложими към Договорите за 
управление и поддръжка, страна по които е СОФИЯ ТЕХ ПАРК наричани още Правилник 
за вътрешния ред в Научно-Технологичен Парк София , приема ги и те представляват 
неразделна част от настоящия договор. 
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 (7) Общите условия на “СОФИЯ ТЕХ ПАРК” АД, приложими към Договорите за 
управление и поддръжка, могат да бъдат изменяни, заменяни или допълвани по реда за 
тяхното приемане от „София тех парк“ АД, като изменените, заменените или допълнените 
Общи условия имат сила за Възложителя по настоящия Договор за управление и 
поддръжка, ако същият не е заявил, че ги отхвърля в срок от 30 дни от по-късната от двете 
дати: i) датата на публикуване на изменените, заменени или допълнени Общи условия на 
сайта на СОФИЯ ТЕХ ПАРК АД ii) изпращането на изменените, заменени или допълнени 
Общи условия на e-mail на Възложителя. 
 
 
 

IX. ОСОБЕНА РАЗПОРЕДБА 
 

Чл. 9 (1) Страните се съгласяват, че „СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД може да прехвърли 
правата и задълженията си по този договор на друго дружество, като с подписване на 
настоящия договор Възложителят дава предварителното си писмено съгласие за 
извършване на субективна новация на Управителя/Дружеството за управление по всяко 
време и единствено по инициатива на „СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД, като изборът на нов 
Управител/Дружество за управление се предоставя изцяло в правомощията на „СОФИЯ 
ТЕХ ПАРК“ АД.  

(2) „СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД уведомява Възложителя за промяната на 
Управителя/Дружеството за управление, съставляващо страна по този договор, като 
промяната влиза в сила по отношение на Възложителя с получаването на уведомлението. 
 
Адреси на страните  за кореспонденция и призоваване  
За НАЕМОДАТЕЛЯ:  
гр. София, бул. Цариградско шосе №111, бл. Б, ет. 3; 
E-mail: office@sofiatech.bg  
За НАЕМАТЕЛЯ:  
гр. ….., ул. ………………….. № …; 
E-mail: ………….......................................... 
 
 
Приложения: 
  
1. Индикативен график на изпълнение на дейностите по договора. 
2. Общи условия на “СОФИЯ ТЕХ ПАРК” АД, приложими към Договорите за 

управление и поддръжка, страна по които е СОФИЯ ТЕХ ПАРК наричани още 
Правилник за вътрешния ред в Научно-технологичен Парк София. 

 
Договорът и приложенията към него се съставиха и подписаха в два еднообразни 
екземпляра, по един за всяка от страните. 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:    УПРАВИТЕЛ: 
 
………………………      ………………………  
………………………      ……………………… 
………………………      ……………………… 
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Приложение №1 
към Договор за управление и поддръжка 

 
 

ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА 
ДЕЙНОСТИТЕ  

 
 

ДЕЙНОСТ ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ЗА 
ИЗВЪРШВАНЕ / КОМЕНТАРИ 

Почистване на входове и площадките 
пред тях 

Ежедневно  

Почистване на фоайета, рецепции и 
асансьори 

Ежедневно 

Почистване на коридори, стълбища, 
тераси и технически помещения в 
Сградата  

Ежеседмично 

Почистване на стъклени повърхности в 
това число плъзгащи врати, прозорци, 
огледала в асансьорите 

Ежеседмично 

Почистване на Прилежащите 
пространства към сградата и 
Озеленените площи  

Ежеседмично или при необходимост 
по-често 

Почистване на врати, каси, дръжки на 
парапети, гишета и служебни помещения  

Ежемесечно 

Почистване на перила на парапети На тримесечие 

Почистване на стени на стълбищните 
клетки 

На две седмици 

Изпразване почистване на кошчета и 
контейнери за боклук 

Ежедневно 

Извозване на отпадъци от Парка Ежедневно 

Поддръжка и косене на озеленените площи Ежемесечно в периодите на активен 
растеж и при необходимост в 
останалата част от годината 

Извършване на дезинсекция, 
дезакаризация и дератизация и 
почистване след изтребление 

Ежегодно или до 24 часа след 
констатиране на необходимост от 
Управителя или след уведомление от 
Възложителите 
 

 

  

Проверка на нормалната работа на 
асансьорите 

Ежедневно 

Проверка на индикаторите, бутоните и 
осветлението на асансьорите 

Ежедневно 

Профилактични прегледи на 
асансьорите  
 

Ежегодно 
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ДЕЙНОСТ ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ЗА 
ИЗВЪРШВАНЕ / КОМЕНТАРИ 

Извършване на ремонти по асансьорите До 24 часа след констатиране на 
необходимост от Управителя или 
след уведомление от Възложителите 

Извършване на поправки и ремонти на 
електрическата система на Сградата  

До 24 часа след констатиране на 
необходимост от Управителя или 
след уведомление от Възложителите 

Проверка на осветлението на Сградата,  
Прилежащите пространства към сградата 
и Общите части на Парка  

Ежедневно 

Проверка на чистотата на Сградата,  
Прилежащите пространства към сградата 
и Общите части на Парка 

Ежедневно 

Проверка на пожарогасители, пожарни 
кранове и другата пожарогасителна 

   
 

Ежегодно 

Проверка на пожароизвестителната 
система 

Ежегодно 

Проверка на техническите системи за 
сигурност, в това число система за 
видеонаблюдение  и СОТ 

Ежегодно 

Проверка на ВиК системите 
 

Ежегодно 

Подновяване пътната маркировка при 
изтъркване, олющване или износване 

До 14 дни от констатиране на 
необходимостта 

Подновяване на пътни знаци  
 

До 24 часа след констатиране на 
необходимост от Управителя или 
след уведомление от Възложителите 

Отстраняване на графити и почистване 
след актове на вандализъм 

До 24 часа след констатиране на 
необходимост от Управителя или 
след уведомление от Възложителите. 

Пребоядисване бордюри, гърбици и 
пътни острови  

При необходимост 

Проверка и почистване на вътрешни 
отводнителни тръби, канали и шахти 

Ежемесечно 

Проверка и почистване на покривни 
отводнителни тръби, канали и шахти. 

Ежемесечно 

Извършване на дребни поправки по ВиК 
системите, в това число отстраняване на 
течове подмяна на ВиК части и аксесоари 

До 72 часа след констатиране на 
необходимост от Управителя или 
след уведомление от Възложителите. 

Проверка на съоръженията за 
предотвратяване на наводнения 

Ежегодно 

Подмяна на повредени или липсващи 
капаци на шахти. 

До 5 работни дни след констатиране 
на необходимост от Управителя или 
след уведомление от 

 
Page 52 of 53 

 



ДЕЙНОСТ ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ЗА 
ИЗВЪРШВАНЕ / КОМЕНТАРИ 

Запълване на дупки в асфалта и 
бетоновите настилки 

До 72 часа след констатиране на 
необходимост от Управителя или 
след уведомление от Възложителите 

Поправки по бордюри, гърбици и пътни 
острови  

 

До 72 часа след констатиране на 
необходимост от Управителя или 
след уведомление от Възложителите 

Почистване от сняг и лед и опесъчаване на 
входовете и площадките пред тях, 
рампите, стълбищата, улиците, алеите, 
паркингите, тротоарите и пешеходните 
пътеки 
 

Ежедневно или по-често при 
необходимост, почистваните зоните 
трябва да са постоянно чисти от сняг 
и лед 

Измервания на факторите на работната 
среда на Сградата в това число  
съпротивление на защитна заземителна 
уредба, съпротивление на 
мълниезащитна заземителна уредба, 
микроклимат 

Ежегодно 

Патрулиране на Общите части на Парка 
и Прилежащите пространства към 
сградата   

Два пъти в тъмната част от 
денонощието 

Поправки по уличното осветление, 
уличните противопожарни инсталации и 
системи за видеонаблюдение 

До 72 часа след констатиране на 
необходимост от Управителя или 
след уведомление от Възложителите. 

Профилактика на  преносните, 
разпределителните и присъединителните 
проводи и мрежи на водопроводната, 
канализационната, електрическата и 
газификационната система и 
съоръженията към тях. 

Ежегодно 

Профилактика на  електронните 
съобщителни мрежи и съоръжения, като 
телефонни и оптически проводи за бърз 
пренос на данни 

Ежегодно 

Ремонти на централните отоплителни и 
вентилационни системи, системите за 
сградна автоматизация, техническите 
системи за сигурност, видеонаблюдение и 
охрана 

До 72 часа след констатиране на 
необходимост от Управителя или 
след уведомление от Възложителите. 

Други дейности по поддръжката  След уведомление от Възложителите 

 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:   УПРАВИТЕЛ: 
 
 
……………………………     …………………………… 
……………………………     …………………………… 
……………………………                …………………………… 
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	- обяд - минимум четири вида тристепенни месни менюта и минимум едно вегетарианско тристепенно меню, както и други ястия извън менютата. НАЕМАТЕЛЯТ може да променя едностранно максималната крайна цена на предлаганите тристепенни менюта, ако при промян...
	- Начинът на поднасяне на храната следва да бъде на самообслужване.
	- Служителите в отдадените под наем обекти трябва да бъдат със заверени здравни книжки и работно или униформено облекло с отличителни знаци, включващо шапки, ръкавици, предпазни средства, и др.
	д) да обезпечи за своя сметка почистването и поддържането на обектите, с техника, оборудване, материали и консумативи;
	е) да използва само екологосъобразни препарати и консумативи, разрешени за пускане на пазара, съгласно разпоредбите на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.
	ж) да спазва утвърдените стандарти при предлагането на храните, както и за спазване на санитарно-хигиенните стандарти.
	- Служителите в отдадените под наем обекти трябва да бъдат със заверени здравни книжки и работно или униформено облекло с отличителни знаци, включващо шапки, ръкавици, предпазни средства, и др.
	д) да обезпечи за своя сметка почистването и поддържането на обектите, с техника, оборудване, материали и консумативи;
	е) да използва само екологосъобразни препарати и консумативи, разрешени за пускане на пазара, съгласно разпоредбите на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.
	ж) да спазва утвърдените стандарти при предлагането на храните, както и за спазване на санитарно-хигиенните стандарти.
	3. да осигурява изцяло за своя сметка извършването на определени работи в кафе-ресторанта, които са необходими с оглед подготовката на обекта за ползването му според предназначението му, както и обзавеждането на обекта.
	4. да осигури предлагането на пълноценно хранене в кафе-ресторанта, като се следи влаганите в предлаганите в храните продукти:
	-  да са висококачествени, да не съдържат вредни за здравето примеси и добавки,
	- да са в срок на годност, с добра органолептика и качество;
	- да притежават сертификат за годност и качество, издаден от оторизиран орган;
	- да не се използват заместители на хранителните продукти.
	5. да осигури предлагането на храната да се извършва при спазване на добрите производствени практики, действащите в страната санитарно-хигиенни и технологични изисквания, когато такива са приложими към съответните продукти или процеси. В случай че за ...
	ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ


