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Заповед за отдаване под наем на недвижим имот –
 публична държавна собственост 

  

  

З А П О В Е Д 

№ 592/28.04.2016 г. 

 

 
 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на недвижим имот -
 публична държавна собственост. 

 
 
На основание чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за 

държавната собственост, чл. 13 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за 
държавната собственост,  

З А П О В Я Д В А М: 

 

1. ОТКРИВАМ процедура по провеждане на търг с тайно наддаване 
за отдаване под наем на част от недвижим имот -

 публична държавна собственост, предоставен за управление на ПГСУАУ 
„Атанас Буров“, гр. Силистра с площ 26 кв. м., „Бюфет за осъществяване на 

търговия с топли и студени закуски, безалкохолни напитки и захарни изделия“, 
находящ се на І етаж в сградата на ПГСУАУ „Атанас Буров“, гр. Силистра, бул. 
„Македония“ № 121, като се спазва Наредба № 37 от 21.07.2009 г. за 

здравословно хранене на учениците (обн., ДВ, бр. 63 от 07.08.2009 г.) и Наредба 
№ 9 от 16 септември 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и 
качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и 

обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските 
заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за 

деца и ученици (загл. доп. – ДВ, бр. 60 от 2012 г., изм. – ДВ, бр. 85 от 2015 г., в 
сила от 03.11.2015 г.)                                                                                                              
2. Площта се отдава под наем за срок от 5 (пет) години.                                                                        
3. Срокът на договора може да се продължи след писмено искане от страна на „НАЕМАТЕЛЯ” 

до „НАЕМОДАТЕЛЯ”, отправено не по-късно от 60 дена преди да изтече договорения срок, при 

положение че „НАЕМОДАТЕЛЯ” се съгласи. За целта се сключва допълнително споразумение 

към договора 

4. Търгът да се проведе по реда на глава пета от Правилника за прилагане на 
Закона за държавната собственост, при следните параметри: 

 
" Първоначална месечна наемна цена за отдаваната под наем площ в размер на 

http://web.apis.bg/p.php?i=11591#p13090839
http://web.apis.bg/p.php?i=11591#p13090839
http://web.apis.bg/p.php?i=234394#p5988684
http://web.apis.bg/p.php?i=234394#p5988684
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450.00 лева. Консумативните разходи се заплащат отделно по контролен 
електромер и по контролен водомер, както и такса смет, съобразно припадащата 

се част.                                                                                                                     
5. Основните и текущи ремонти са за сметка на наемателя. 
6. Депозитът за участие в търга е 30.00 лева и се внася в касата на ПГСУАУ 

„Атанас Буров“. 
7. Търгът да се проведе на 16.06.2016 г. от 14.00 часа в сградата на ПГСУАУ 
„Атанас Буров“. 

8. Тръжната документация да се обяви на Интернет страницата на ПГСУАУ 
„Атанас Буров“. 

9. Оглед на имота от кандидат - участниците в търга, може да бъде извършван от 
06.06.2016 г. до 9.00 часа на 10.06.2016 г.  включително, с предварителна заявка 
на тел. 086821859. 

10. Срок и място за подаване на заявления за участие в търга до 12.00 часа на 
15.06. в стая 204 на ПГСУАУ „Атанас Буров“. 

11. Председателят на комисията да организира: 
- Публикуване на условията на търга, определени в настоящата заповед 
(описанието на имота, началната наемна цена, специфичните изисквания към 

кандидатите) в един национален и един местен ежедневник най-малко 30 дена 
преди крайния срок за подаване на заявленията за участие, както и на интернет 
страницата на гимназията, а при последващи търгове най-малко 15 дена преди 

крайния срок за подаване на заявления за участие.  
- Извлечение от настоящата заповед, с изключение на състава на комисията, да 

се обяви в тридневен срок от издаването й на видно място в сградата на 
гимназията. 

 

12. Утвърждавам тръжната документация за провеждане на търг с тайно 
наддаване за отдаване под наем на част от недвижим 

имот, публична държавна собственост – бюфет за осъществяване на търговия 
с топли и студени закуски, безалкохолни напитки и захарни изделия, находящ се 

на І етаж в сградата на ПГСУАУ „Атанас Буров“, гр. Силистра.  

 

 

 

Директор: ....................... 

                                                                                               /Д. Милушева/                                                                                                                       
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Тръжна документация за отдаване под наем на имот –
 публична държавна собственост 

  
  

Т Р Ъ Ж Н А  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я 

 
за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем 

на части от имот - публична държавна собственост, „Бюфет за 
осъществяване на търговия с топли и студени закуски, 

безалкохолни напитки и захарни изделия“ 

 
 

I. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 
1. До участие в търга се допускат еднолични търговци, търговски 

дружества или други юридически лица, отговарящи на изискванията на 
действащото българско законодателство за регистрация и за 
упражняване на съответния вид дейност.  

2. Кандидатите за наематели задължително предоставят Заявление за 
участие по образец, към което прилагат следните документи: 
2.1 Удостоверение за регистрация или удостоверение за актуално 
състояние, заверено от участника – в случай, че не посочил ЕИК в 
заявлението си за участие; 

2.2 Свидетелство за съдимост на едноличния търговец, на членовете на 
управителния орган на търговското дружество - управител/и, 
изпълнителен директор или прокурист, което е валидно към датата на 

отваряне на офертите, заверено от участника. 
2.3 Удостоверение за наличието или липсата на данъчни и осигурителни 
задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК, издадено от съответната 

Териториална дирекция на Национална агенция по приходите, заверено 
от участника. 

2.4 Декларация по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби 
на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на 
интереси - по образец;  

2.5 Декларация, подписана от управителя/управителите или членовете 
на управителния орган на кандидата, че не са лишени от правото да 

упражняват търговска дейност и не са осъдени с влязла в сила присъда 
за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са 
реабилитирани - по образец; 

2.6 Документ за внесен депозит за участие в търга; 
2.7 Нотариално заверено пълномощно за участие в търга, в случай, че 
кандидатът се представлява от пълномощник 

2.8 Проект на Договор за наем - по образец, подписан от участника в 
търга или от упълномощен негов представител с нотариално заверено 

пълномощно, без попълнена наемна цена. 
2.9 Ценово предложение по образец - задължително се поставя в 

http://web.apis.bg/p.php?i=204216#p18616842
http://web.apis.bg/p.php?i=315800#p4204293
http://web.apis.bg/p.php?i=315800#p4204293
http://web.apis.bg/p.php?i=315800#p4204293
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отделен, запечатан, непрозрачен плик, с надпис "Предлагана цена", 
поставен в плика със Заявлението за участие; 

2.10 Списък на всички приложени документи, подписан от участника. 
Забележка: 

Документите трябва да са валидни към дата на подаването им с 
предложението.  
Не се допускат задрасквания и корекции в тръжните документи. 

 
II. ДЕПОЗИТ И УСЛОВИЯ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА 

 
1. Началната тръжна месечна наемна цена е 450.00 лева, а  депозитът, 
определен със заповедта за откриване на процедурата за провеждане 

на търга с тайно наддаване е в размер на 30.00 лева. Депозитът се 
внася до крайния срок и час за регистрация за участие в търга в касата 
на ПГСУАУ „Атанас Буров“, гр. Силистра. Заявления за участие от 

кандидати, които не са внесли депозит не се разглеждат. 
2. Депозитът за участие в процедурата се задържа от Наемодателя в 

следните случаи:  
2.1. участникът, класиран на първо място и определен за наемател, не 
сключи договор за наем; 

2.2. участникът, класиран на второ място и определен за наемател, не 
сключи договор за наем, след като класиралия се на първо място 
участник откаже да сключи договор за наем или не внесе 

първоначалната месечна наемна цена в 14 - дневен срок от връчването 
на заповедта. 

3. Депозитът се освобождава, както следва: 
3.1. Депозитите на класираните на първо и второ място участници - в 
срок от 5 работни дни, след сключване на Договор за наем; 

3.2. Депозитите на останалите участници - в срок от 5 работни дни след 
изтичане на срока за обжалване за Заповедта за определяне на 

спечелилия търга участник. 
3.3. В срок от 5 работни дни се освобождават депозитите на всички 
участници при прекратяване на процедурата за провеждане на търга с 

тайно наддаване. 
Наемодателят не дължи лихва върху внесените депозити за периода, 
през който средствата законно са престояли в касата на ПГСУАУ 

„Атанас Буров“, гр. Силистра. 
4. Наемната цена се заплаща авансово до 25-то число на месеца 

предхождащ отчетния период по банковата сметка на ПГСУАУ „Атанас 
Буров“, гр. Силистра. 
5. Срок на договора - 5 години; 

6. Наемната цена се заплаща месечно през целия срок на договора. 
Консумативните разходи се заплащат отделно по контролен електромер 

и по контролен водомер, както и такса смет, съобразно припадщата се 
част.  
7. Условията свързани с наемането обекта (празните площи), са 

отразени в проекта на договор за наем.  
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III. УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА 
 

1. Всеки кандидат подава само едно Ценово предложение. 
2. Кандидатът или упълномощен от него представител подава 
заявлението за участие в запечатан непрозрачен плик лично или по 

пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика 
посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и 

електронен адрес. 
3. Предлаганата цена се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик 
с надпис "Предлагана цена", поставен в плика със заявлението за 

участие. 
4. Участниците в търга или техни упълномощени представители могат 

да присъстват при отваряне и разглеждане на ценовите предложения от 
комисията. 
5. Не се приемат и се връщат незабавно на кандидатите заявления за 

участие, които са представени след изтичането на крайния срок или са 
в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик. Тези обстоятелства се 
отбелязват в съответния входящ регистър.  

6. Не се допускат до разглеждане на Ценовите предложения на 
кандидати, които не са представили някои от изискуемите документи.. 

Ако кандидатът в търга не е представил някой от изискуемите 
документи или е представил нередовен документ, комисията го 
отстранява от по-нататъшното му участие в търга. Кандидатът не 

трябва да има неизпълнени задължения и/или да е в съдебен спор с 
Наемодателя с предмет неизпълнение на задължения по договор. 

 

 

 

 
 

 

 

 


