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О Б Я В А 

 
На основание чл. 16, ал. 2 от ЗДС,  чл. 43-57 от Правилника за прилагането му, 

относно отдаването под наем на недвижими  имоти със стопанско предназначение, 

съобразно Заповед № РД 09-362/13.03.2008 г. на МОН, Неврокопска професионална 

гимназия “ Димитър Талев” – гр. Гоце Делчев, бул. „Гоце Делчев” №36, обявява търг с 

тайно наддаване за отдаване под наем на: 

Павилион за търговско обслужване на учащите и служителите в НПГ “Д. Талев” с 

хранителни продукти, находящ се в училищна сграда №3 с идентификатор 17395.501.535.3, 

скица № 15-54057-05.02.2016г.-на пет етажа, м.жбж по АДС №3140/12.02.2016г., с площ  от 

62 кв.м. предназначен за търговско обслужване на ученици и персонал на училището, 

съобразено с изискванията на Наредба № 37 от 21 юли 2009 година за здравословно 

хранене на учениците и Наредба № 9 от 16 септември 2011 година 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; 

Търгът ще се проведе на 25.05.2016 г.  

Начален час на търга. 

За павилион за търговско обслужване на учащите и служителите в НПГ “ Д. Талев” с 

хранителни продукти  - 14,00  часа  

Срок за отдаване под наем – пет  години. 

Началната тръжна цена е за павилион за търговско обслужване на учащите и 

служителите в НПГ “ Д. Талев” с хранителни продукти е 620  /шестстотин и двадесет / лева 

месечно. 

Тръжна документация се закупува срещу такса от 50 лева в НПГ “ Д. Талев” до 17 

часа на 20.05.2016 г. 

Депозит за участие – 320 лева. 

За времето от 01. юли до 01 септември за всяка година от договора наем се плаща в 

размер на 50% от тръжната цена. 

 Кандидатите подават заявление за участие до 17 часа на 20.05.2016 г. в НПГ “Д. 

Талев”. 

Оглед на обекта може да се извършва до 17 часа на 20.05.2016 г. в НПГ “Д. Талев”. 

 

Допълнителна информация на телефон 0751/60152 всеки работен ден до 17 часа на 

20.05.2016 г.  
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