ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ „АЛЕКО
КОНСТАНТИНОВ”
ул. „Александър Стамболийски” № 13, гр.Банкя.
На основание чл. 16, ал. 2, във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост и чл. 13,
ал. 2 и ал. 5 и чл. 43 от ППЗДС

О Б Я В Я В А:
Открива търг с тайно наддаване за отдаване под наем на училищен бюфет с площ 30м2
находящ се в сутерена на сградата на Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов”, ул.
„Александър Стамболийски” № 13, гр.Банкя.
Дата на провеждане на търга: 18.07.2022 г.
Срок на наемното отношение 10 години.
Предназначение – продажба на храни, съобразени с Наредба № 37 от 21 юли 2009 г. и Наредба
№ 2 от 20 януари 2021 г.
.
Начална тръжна наемна цена 530.00/ петстотин и тридесет / лв. месечно.
Консумативните разходи и основните и текущи ремонти са за сметка на наемателя.
Заплащането на такса смет за наетия обект е за сметка на наемателя.
Работно време на обекта от 07.30 ч. до 18.30 ч. всеки работен ден.
Депозит за участие 530 лв. Депозитът на сключилия договор за наем се задържа от
Наемодателя до прекратяването на договора, като гаранция за заплащане на наем и консумативи.
За периода от 01.07.до15.09. и по време на ваканциите, определени със заповед на министъра
на образованието и науката, наемателят ще заплаща 50% от наемната месечна цена.;
Други условия към кандидатите :
- кандидатите да са лица, регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон;
- кандидатите да не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление от общ характер;
- кандидатите да имат не по-малко от 5 години стаж в училищни столове или в обектите за
търговия на дребно на територията на училище или детска градина;
- кандидатите да предоставят удостоверение от Центъра за психично здраве, че не се водят
на отчет и здравна книжка, заверена от РЗИ – гр. София.
- кандидатите да нямат парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт
на компетентен орган или задължения към осигурителни фондове;
- да се спазват изискванията на Наредба № 37 от 21 юли 2009 г. за здравословно хранене на
учениците и Наредба № 2 от 20 януари 2021 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;
- заплащането на разходите за вода, електроенергия, топлоенергия, такса смет и текущи и
основни ремонти са за сметка на наемателя и не влизат в наемната
- участникът, спечелил търга, внася депозитна вноска в размер на месечната наемна цена,
която ще бъде освободена след изтичане на договора, ако са изплатени всички дължими суми.
Цена на тръжната документация 60 лв.;
Дати за оглед на обекта: всеки работен ден от 9,00 ч. до 14,00 ч.
Писмените предложения се подават и приемат до 16,00. ч. на 15.07.2022 г. в канцеларията на
Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов”
За справки: тел. 0 888 125758

