
 
 

                                                                 ОБЯВЛЕНИЕ  

 

                                      ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ  

 

 1.Предмет на търга е отдаване под наем за срок от 5 години, на част от недвижим имот 

публична общинска собственост, представляващ помещение от 50,5м
2 

за 

ученическа/училищна кафе-сладкарница, находящо се в сградата на СОУ “Йоан Екзарх 

Български”, гр.Шумен, ул. “Преслав” № 1. Условия за участие: 

            1.1.Търгът ще се проведе в сградата на СОУ “Йоан Екзарх Български”, гр.Шумен, ул. 

“Преслав” № 1, в кабинет „ Актова зала“, на  05.01.2016 г., от 12.30ч.;  

            1.2.Минимална месечна наемна цена/начална тръжна цена е в размер на 300 лв. без 

ДДС, на основание Наредбата за базисните наемни цени при отдаване под наем на общинско 

имущество;  

            1.3.Кандидатите е необходимо да внесат депозит за участие в търга до деня и часа по 

т.1.6. на подаване на предложенията в размер на 300 лв. без ДДС, по банкова сметка BG 18 

IABG 7477 3100 6148 00 BIC код IABGBGSF – Интернешънъл Асет Банк, финансов център 

Шумен; 

      1.4.Тръжната  документация се закупува и получава до 16.00ч. на 04.01.2016г., в 

кабинет „Канцелария” – Емине Карамфилова; 

      1.5.Цената на тръжната документация - 30 лв. без ДДС. Сумата да се внесе на 

посочената банкова сметка; 

        1.6.Предложенията за участия в търга се подават в кабинет „Канцелария”- Емине 

Карамфилова, всеки работен ден от 8.00 до 16.00 ч., с изключение на 30.12.2015г. Крайният 

срок за подаване на предложенията е до 12.00ч. на 05.01.2016г.; 

      1.7.Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 8.00 до 16.00 часа, с 

изключение на 30.12.2015г.;  

      1.8.Когато на търга не се яви кандидат, търгът се обявява за не проведен и се провежда 

повторно на  12.01.2016г., в 12.30 ч., в сградата на СОУ “Йоан Екзарх Български”, гр.Шумен, 

ул. “Преслав” № 1, в кабинет „ Актова зала“, при същите условия;  

      1.9.Изисквания към участниците в търга - Декларация/ в свободен текст/ за спазване 

изискванията на Закона за храните и Наредба №37/21.07.2009г. за здравословно хранене на 

учениците; За всички хранителни продукти трябва да бъдат спазени изискванията за качество 

и състав, стандартите на съответните производители и действащите нормативни актове в 

Република България и регламентите на ЕС, уреждащи материята от сферата на производство, 

предлагане и транспортиране на хранителни продукти в страната; Предложение за 

предлагания асортимент от закуски и напитки / в свободен текст/, за разнообразие на 

предлаганите стоки по групи, съобразно Наредба №37/21.07.2009г. за здравословно хранене 

на учениците/закуски, сандвичи, захарни изделия, плодове и напитки/; Концепция за 

дейността и развитието на помещението ученическа/училищна кафе-сладкарница; 

Участникът трябва да има опит в производството на храни в собствени, наети или на 

разположение обекти, отговарящи на изисквания за подготовка на предлаганата храна, 

регистрирани по реда на Закона за храните; Участникът трябва да има опит за предходните 5 

години от извършване на подобен вид специфична дейност, осигуряване/организиране на 

здравословно хранене/кетъринг на учениците, необходимо по изискванията на Наредба 

№37/21.07.2009г. за здравословно хранене на учениците; Участникът трябва да докаже, че 

при приготвянето на храната, предназначена за училищната кафе-сладкарница, участва най-

малко едно лице с образование или квалификация в областта на общественото хранене. 

2. Помещението ученическа/училищна кафе-сладкарница е необходимо за осигуряването на 

закуски/подкрепително хранене/  на учениците, спазвайки изискванията на Наредба 

№37/21.07.2009г. за здравословно хранене на учениците.  



 
 

             Обявлението е публикувано на сайта на училището.  

ЗАБЕЛЕЖКА: Плащания по посочената банкова сметка могат да се извършват до 

22.12.2015г. и от 04.01.2016 до 05.01.2016г. 

За справки на тел:054/ 862722 


