
 

 
Професионална гимназия по механизация на селското стопанство 

«Никола Йонков Вапцаров» 
с. Средище, обл. Силистра 

 

 Ул.”Добруджа” 80                                        08626 / 2475,  

7560 с. Средище, обл.Силистра  e-mail: mss.sr@mail.bg 

 

 

ЗАПОВЕД 
 

№ 701 / 29.05.2017 г. 

 

На основание Решение № 186, Протокол № 30 от заседание на  Общински съвет село 

Кайнарджа, проведено на 30.03.2017 г. и промяна на същото с решение № 197 отразено в 

протокол № 31 / 12.04.2017 г. на Общински съвет село Кайнарджа. 

 

I. ОБЯВЯВАМ: 

 

Процедура за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот, 

публична общинска собственост при следните условия: 

1. Наименование и описание: отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на имот, 

публична общинска собственост, представляващ: Стая  № 507А с площ 16 кв.м и 10 кв.м. от 

покривно пространство на сграда общежитие към ПГМСС „Н.Й.Вапцаров“. Имотът се 

отдава за изграждане на телекомуникационни съоръжения за извършване на 

далекосъобщителни връзки. 

2. Вид на търга: с явно наддаване 

3. Начална годишна наемна цена, размер на стъпката:  

3.1 за Стая  № 507А с площ 16 кв.м и 10 кв.м. от покривно пространство на 

сграда общежитие към ПГМСС „Н.Й.Вапцаров“ - 4812,00 (четири хиляди осемстотин 

и дванадесет ) лева без ДДС; 

3.2.Определям стъпка за наддаване: 10 % от първоначалната тръжна годишна  

наемна цена; 

 

            4.Изисквания към кандидатите: Кандидатстващите фирми да развиват дейност в 

изграждане, използване и поддържане на обществени далекосъобщителни мрежи и 

информационни системи на територията на България. Да притежават лиценз / разрешение за 

дейността си от съответните държавни органи и Комисията за регулиране на съобщенията.  

5. Размер на депозита, място и срок за заплащането му: 

  За Стая  № 507А с площ 16 кв.м и 10 кв.м. от покривно пространство на сграда 

общежитие към ПГМСС „Н.Й.Вапцаров“  - 500,00 (петстотин) лева с ДДС, който се внася по 

банкова сметка IBAN BG02 IABG 7459 3100 0944 01, BIC код IABGBGSF при 

“ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД, клон Силистра, в срок до 16,00 часа на деня, 

предхождащ провеждането на търга. 

6. Място, ден  и час на провеждане на публичния търг: на 10.07.2017 г. от 10.00 

часа в ПГМСС „Н.Вапцаров“ село Средище. 

7.  Размер и начин за плащане на цената на тръжната документация, място и 

срок за нейното получаване: таксата за закупуване на тръжна документация е в размер 

на 48,00 (четиридесет и осем) лв. с ДДС, които се внасят по банковата сметка IBAN BG02 

IABG 7459 3100 0944 01, BIC код IABGBGSF,  “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД, клон 

Силистра. Тръжната документация се получава от счетоводството на ПГМСС „Н.Вапцаров“ 



с.Средище срещу представен документ удостоверяващ банков превод за закупуване на 

тръжната документация. 

 

8.Начин на плащане на цената: Наемната цена се внася по банков път, авансово до 

10 число на всяко тримесечие  по сметката на ПГМСС „Н.Вапцаров“ с Средище. 

9.Място и срок за подаване на заявленията за участие:  Предложенията за участие 

в публичния търг с явно наддаване се подават в канцеларията на гл.счетоводител на 

училището в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата 

заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта, до 14.00 

ч. на 07.07.2017г. 

 

10. Време и начин на оглед на обекта: всеки работен ден  до 06.07.2017г. от 09.00 до 

14.00 ч. в присъствието на домакина на гимназията. 

11. Специални изисквания:  
- Монтираните съоръжения да не представляват риск за здравето и живота на 

учениците и персонала на гимназията. 

- Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документа, доказващ 

внасянето на определения депозит.  

 

 

ІІ.УТВЪРЖДАВАМ: 

 
тръжна документация за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот 

- Стая  № 507А с площ 16 кв.м и 10 кв.м. от покривно пространство на сграда общежитие 

към ПГМСС „Н.Й.Вапцаров“, публична общинска собственост и проектодоговор за наем за 

срок от 5 години. 

Настоящата заповед да се обяви по реда на Наредбата на Община Кайнарджа за 

провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем 

и разпореждане с общинско имущество.   

 
Обявата за търга да се публикува във вестник „Силистренски бряг”, на интернет страницата 

на ПГМСС и да се постави на таблото за обяви във фоайето на сградата на гимназията на ул. 

„Добруджа” № 80. 

 

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Михаела Петрова - гл.счетоводител на 

ПГ по МСС с.Средище. 

 
УТВЪРЖДАВАМ следната тръжна документация:  

- Обявление за насрочване на търг с явно наддаване за отдаване под наем на 

част от недвижим имот – публична общинска собственост;  

- Характеристика на отдаваният под наем обект и условия за експлоатацията им; 

приложение №1  

- Проект на договор за наем;- приложение №2 

-    Декларация – образец; - приложение №3 

-    Задължителни документи за участие в търг. – приложение № 4  

-   Заявление за участие в търг, запознаване с тръжната документация и оглед на 

обекта предмет на тръжната процедура. – приложение №5  

 
         

 
Директор на ПГМСС Средище: 

    / Камен Неделчев /                                             
 


