
ОБЯВА 

 

На основание чл.16, ал. 2, по реда на чл.19, ал.1 и ал. 4 от Закона за държавната 

собственост и Правилника за прилагане на закона за държавната собственост. 

ОБЯВАМ ПРОЦЕДУРА 

ПО ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ 

С ЯВНО НАДДАВАНЕ, за срок от 5 (пет) години за част от недвижим имот – 

публична държавна собственост, находящ се в сградата на НТГ – Пловдив, бул. „Руски“ 

№ 50, Район „Централен“, град Пловдив, а именно: ученическо барче, което осигурява 

храни и напитки за здравословно хранене на учениците и служителите на НТГ – 

Пловдив. Наемателят е длъжен да спазва Наредба №37/ 21.07.2009 г. на министъра на 

здравеопазването за здравословното хранене на учениците и Наредба №8/04.12.2018 г., 

издадена от министъра на земеделието, храните и горите 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 

детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за 

деца и ученици. Забранява се продажбата на цигари, алкохол, както и всички други 

вещи, забранени от нормативни актове. 

 

 Начална тръжна цена – 690.00 лева (шестотин и деветдесет) с ДДС. 

 Стъпка на наддаване:  10 лева (десет) с ДДС. 

 Срок на наемния договор – 5 (пет) години. 

 Основните и текущи ремонти, такса смет и консумативнитв разходи са за 

сметка на наемателя. 

 Депозит за участие в търга - За участие в търга се заплаща депозит под формата 

на парична сума в размер на 690.00 лева (шестотин и деветдесет) с ДДС в срок 

до 05.08.2021 г. включително по следната банкова сметка: IBAN: BG 77 UNCR 

7527 3154 6379 01  BIC: UNCRBGSF    в УниКредит Булбанк АД. 

 Дата и място на провеждане - Търгът ще се проведе на 06.08.2021 г. (петък) от 

10.00 ч. в сградата на НТГ – Пловдив, бул. „Руски“ № 50, гр. Пловдив. 

 Оглед: Оглед на имота се извършва от 05.07.2021 г. до 05.08.2021 от 08.30 ч. до 

16:00 ч. включително, след представяне на документ за закупена тръжна 

документация. Телефон за информация и справки 032 643465 – канцелария. 

 Цена на тръжните документи – 10 лв. (десет) с ДДС, платими по следната 

банкова сметка: IBAN:      BG 77 UNCR 7527 3154 6379 01  BIC: UNCRBGSF    в 

УниКредит Булбанк АД. 

 Получаване на тръжните книжа - Канцеларията на НТГ - Пловдив, срещу 

представен документ за платена цена за книжата до 16.00 ч. на 05.08.2021 г. 

включително; 

 Приемането на тръжна документация – в канцеларията с работно време от 8.30 

ч.  до 16.30 ч., а на 05.08.2021г. до 17.00 ч.  

 


