
 
 

СУ „САВА  ДОБРОПЛОДНИ”, ГРАД   ШУМЕН 

 

ОБЯВЯВА  
 

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ  
 

за 

 

отдаване под наем за срок от 3 години на помещение „Бюфет-Павилион” от 16 кв.м. 

(вкл. 4 кв.м. складова площ – АОС - № 3699/14.12.2012г.), намиращ се в сутеренния етаж 

в сградата на СУ “Сава Доброплодни”, град Шумен, бул. “Мадара” №  34.  

1. Търгът ще се проведе на 12.08.2019 г. от 10.00 ч. в Методическия кабинет по 

чужди езици на ІІ етаж в сградата на СУ „Сава Доброплодни“, град Шумен при следните 

тръжни условия: 

1.1. Начална тръжна цена – 83.68 лв. без ДДС, съгласно Наредбата за базисните 

наемни цени при отдаване под наем на общинско имущество. 

1.2. Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 84.00 лв. 

(осемдесет и четири лева) до 16:00 ч. на 08.08.2019 г. по банковата сметка на СУ „Сава 

Доброплодни“, град Шумен: IBAN:BG17IABG74773100615400 при „Интернешънъл Асет Банк” 

АД, клон Шумен, BIC:IABGBGSF. 

1.3. Цената на тръжната документация е 30 лeва, която се внася по банковата сметка 

на училището, посочена в т. 1.2., а тръжната документация се получава в канцеларията на СУ 

„Сава Доброплодни“, град Шумен, бул. „Мадара” № 34, в срок до 14:00 часа на 07.08.2019 г. 

след представяне на документ, удостоверяващ заплащането ѝ. 

1.4. Заявленията за участия в търга заедно с всички изискуеми според тръжната 

документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в канцеларията на СУ 

„Сава Доброплодни”, град Шумен всеки ден от датата на обявлението от 9:00 до 16:00 часа 

до 08.08.2019 г. включително. 

1.5. Оглед на помещението може да се извършва за времето от обявлението до 

08.08.2019 г. от 09:00 до 16:00 часа; 

1.6. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредбата за 

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

и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Шумен, търгът ще се проведе 

повторно на  16.08.2019 г., в 10:00 ч., в Методическия кабинет по чужди езици  на ІІ етаж в 

сградата на СУ „Сава Доброплодни“, град Шумен при същите тръжни условия. 

Обявлението е публикувано на сайта на СУ „Сава Доброплодни”. 

За справки на тел: 054/ 864426;  GSM 0894683705 


