
ПТГ”Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ” 

Гр.Габрово,ул.”Брянска”№3;тел/факс:066 80 32 14;тел.066 8056 68; e-mail: ptggabrovo@abv.bg 

        

З А П О В Е Д 

№ РД -03-278/ 06.08.2018 г.,  

гр. Габрово, 06.08.2018 г. 

Съдържание: Относно провеждане на търг за отдаване под наем на имот-

публична държавна собственост по смисъла на чл.16, ал.2 от Закона за 

държавната собственост, предоставен за управление на ПТГ“Д-р Никола 

Василиади“- Габрово. 

Основна задача на управлението на ПТГ „ Д-р Никола Василиади“ Габрово е 

осигуряването на нормална работна и учебна среда чрез създаване на условия за битово 

и търговско обслужване на  училищната общност. Автоматът за топли напитки ще бъде 

с предназначение единствено само да обслужва учениците и педагогическите 

специалисти и непедагогическия персонал по време на учебния процес с топли 

напитки. Отдаването под наем ще оптимизира дейността по учебния процес, като ще 

улесни  и почивката на учениците и персонала на гимназията. Приходите от наема ще 

подпомогнат бюджета на ПТГ“ Д-р Никола Василиади“-Габрово, като същевременно с 

това няма да възпрепятства осъществяването на образователно-възпитателния процес. 

На основание чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование , чл.19, ал.1  и ал. 2, т.13 от Наредба № 12 от 01.09.2016г. за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти, и на основание  чл.16, ал. 2 от Закона за държавната собственост, във 

връзка с чл.19, ал.1 от ЗДС и чл.13, ал.2 и 3, глава трета и пета  от Правилника за 

прилагане на Закона за държавната собственост и Заповед РД-09-630/ 29.03.2018 г. на 

Министъра на образованието и науката. 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

1. Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под 

наем по реда на чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост, на недвижим имот- 

публична държавна собственост по смисъла на чл.16, ал.2 от Закона за държавната 

собственост, предоставен за управление на ПТГ „Д-р Никола Василиади“-Габрово, 

намиращ се в гр. Габрово, ул. „Брянска“ № 3, както следва: 

  Площ от 1 кв. м ., за поставяне на 1 брой автомат за топли напитки,  

разположен в коридор на първи етаж на Корпус №1 на ПТГ   „Д-р Никола 



Василиади“- Габрово.  

2. Имотът се отдава под наем за монтиране на автомат за топли напитки. 

3. Имотът се отдава под наем за срок от 6 /шест/ години. 

4. Първоначалната наемна цена на имота, определена по реда на гл. ІV от 

Правилника за прилагане на закона за държавната собственост за площ от 1 кв. м ., за 

поставяне на 1 брой автомат за топли напитки,  разположен в коридор на първи етаж на 

Корпус №1 на ПТГ   „Д-р Никола Василиади“- Габрово е в размер на 120.00 лева.  

5. Оглед на имота, предмет на търга, може да бъде  извършен от кандидатите, 

закупили документация,  от 01.11.2018 г. до 30.11. 2018 г. между 08.00 часа и 12.00 

часа. 

6. Търгът за отдаване под наем на имота, описан в т.1 от настоящата заповед, да 

се проведе на 04.12.2018 г. г. в кабинет ЗДУПП – стая 105 на ПТГ„Д-р Никола 

Василиади“, гр. Габрово, ул. „Брянска“ 3 от 10.00 часа. Участниците в търга или техни 

упълномощени представители могат да присъстват при отваряне и разглеждане на 

ценовите предложения. 

7. Специфичните тръжни условия и изисквания към участниците са следните: 

7.1. Кандидатите еднолични търговци и управителите на кандидати-търговски 

дружества да не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление от общ характер 

и да са регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон. 

7.2. Кандидатите да притежават документи от санитарните власти за срока на 

годност и разрешение за употреба в Република България на всеки продукт влаган  в 

автомата. 

7.3. Консумативите и други разходи- ток, вода и застраховка се заплащат 

отделно и не са включени в  наемната цена. 

7.3.1.Разходите за електрическа енергия ще се отчитат с електромер и 

двустранно подписан протокол за всеки месец. 

7.3.2. Разходите за вода ще се от отчитат с водомер и двустранно подписан 

подписан протокол на 6 месеца. 

7.4. Машината за топли напитки на кандидата за участие в търга да има 

възможност за минимален брой видове напитки-12 вида и да може да предлага поне 

един артикул на цена не по-висока от 0.60 ст. 

7.5. Машината да е пълен автомат / автоматично поставяне на чаша и захар/. 

7.6. Машината да е настроена да приема монети от 5 ст. до 2 лв. включително, 

емитирани от БНБ. 



7.7. Машината да е настроена да връща ресто. 

7.8. Кандидатите са длъжни да се съобразяват с регламентирания пропускателен 

режим в ПТГ„Д-р Никола Василиади“ при закупуване, оглед, подаване на документи, 

участие в процедурата и при изпълнение на сключен договор. 

 7.9. Предлаганите артикули от топли напитки в обекта да бъдат съобразени с 

удостоверението за регистрация на машините, издадено от компетентния орган. Чрез 

автомата за топли напитки не трябва да се разпространяват или продават алкохол и 

цигари и да се спазват изискванията на Наредба № 37 от 21.07.2009 г. за 

здравословното хранене на учениците/ обн. ДВ, бр. 63 от 07.08.2009 г. /. 

 8. Описанието на имота, неговото предназначение, срокът за отдаване под наем, 

първоначалната наемна цена, специфичните условия, датата и мястото  на провеждане 

на търга и крайният срок за подаване на заявленията за участие да бъдат публикувани в 

два национални ежедневника,на интернет страницата на ПТГ“ Д-р Никола Василиади“- 

Габрово най-малко 30 дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие, 

както и да се обявят на видно място в сградата на ПТГ“Д-р Никола Василиади“ в 3-

дневен срок от датата на  издаване на заповедта. Списъкът на изискуемите се от 

участниците в търга документи е обявен в тръжната документация. 

 9. Утвърждавам тръжна документация на обекта и определям цена за закупуване 

в размер на 10.00 лв. с ДДС. Тръжната документация може да бъде закупена всеки 

работен ден от 9.00 до 14.00 часа  на касата на гимназията, етаж 1 на Корпус №1 при г-

жа Светла Борисова, или да бъде изтеглена от интернет страницата на училището на 

ПТГ „Д-р Никола Василиади“ Габрово-www.ptggabrovo.com  от  01.11.2018 г.   

 10.   Заявленията за участие заедно с другите документи, съгласно изискванията 

на тръжната документация се подават в деловодството на училището всеки работен ден 

от 14.00 до 16.00 часа. Крайният срок за подаване на заявленията за участие е 16.00 

часа на деня предхождаш дата на провеждане на търга- 03.12.2018 г. 

 11. Депозитната вноска за участие в търга  в размер   на 120.00 лв. се заплаща  в 

брой до 03.12. 2018 г. до 12:00 часа в касата на ПТГ „Д-р Никола Василиади“- Габрово. 

Депозитът за участие в търга на сключилия договор за наем се задържа от 

«Наемодателя» до прекратяването на договора, като гаранция за изпълнение. 

 12. При условие, че за обекта не са подадени заявления за участие търгът се 

отлага за втора дата. В случай, че търгът не се проведе, повторния търг ще се състои на 

04.01.2019 г., от 11.30 часа в ПТГ „Д-р Никола Василиади“ , гр. Габрово,  ул. „ Брянска“ 

№ 3, а документи за него могат да бъдат закупени   всеки работен ден от 9.00 до 14.00 

часа  на касата на гимназията, етаж 1 на Корпус №1 при г-жа Светла Борисова, или да 

бъдат изтеглени от интернет страницата на училището на ПТГ „Д-р Никола Василиади“ 

Габрово-www.ptggabrovo.com. Документите за втория търг се подават до 16:00 часа на 

03.01.2019 г. 

13.  Състав на комисията за провеждане на търга: 



Председател: .............................................. 

 

Членове: 

1. ....................................................... 

2. ....................................................... 

3. ........................................................ 

4. ........................................................ 

 

Резервни членове: 

1. ............................................................... 

2. ............................................................... 

 

14. Комисията по провеждане на търга да отвори постъпилите заявления за 

участие на 04.12.2018г. от 10.00 часа и след оценка на същите да изготви 

протокол за резултатите от своята работа и го представи на директора в срок от 

3/три/ дни след провеждане на търга. 

 

 

 На основание чл.44 от ППЗДС  условията на търга да се публикуват в два 

национални ежедневника, на интернет страницата на ПТГ“ Д-р Никола Василиади“- 

Габрово най-малко 30 дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие, 

както и да се обявят на видно място в сградата на ПТГ“Д-р Никола Василиади“ в 3-

дневен срок от датата на  издаване на заповедта. 

 

 Изпълнението на заповедта възлагам на Корнелия Мотова, на длъжност 

заместник-директор АСД, а контролът ще осъществявам лично.  

 

 

 

 

 

 

 

инж. ВАСИЛ ХРИСТОВ  

Директор на ПТГ“Д-р Никола Василиади“ 

 


