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ЗАПОВЕД 
 

№50 /23.09.2022 г. 
 

На основание чл.259 , ал.1 от Закона за предучилищно и училищно образование, 

чл.31, ал.1 т. 2 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното 

развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, чл.12, ал.1 и 

ал. 4 и чл.14 , ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.25, ал.3, чл.63, чл.66 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

приета с Решение №758 по Протокол №54 от 28.03.2019 г., на Общински съвет 

Тутракан и във връзка с Решение №100 по Протокол №7 от 30.04.2004 г. на ОбС 

Тутракан и протокол на комисия от 19.09.2022 г. за провеждане на търг. 
 

НАРЕЖДАМ: 
 

 І. Да се проведе нов търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от 

недвижим имот – публична общинска собственост за срок от 3 /три/ години, 

представляващ:  самостоятелен обект с №73496.500.1455.10.1 с площ от 234,00 кв.м - 

кухня и столова, находящ се на първи етаж от масивна-монолитна двуетажна сграда с 

идентификатор № 73496.500.1455.10, представляваща част от СУ ,,Йордан Йовков“ 

цялата с площ от 554 кв.м с предназначение за ученическо столово хранене в СУ 

„Йордан Йовков” гр. Тутракан, находящ се в имот с идентификатор  № 73496.500.1455 

по КК и КР на гр. Тутракан. 

 ІІ. ОТДАВАНЕТО ПОД НАЕМ НА САМОСТОЯТЕЛНИЯ ОБЕКТ Е ПРИ 

СЛЕДНИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ  УСЛОВИЯ:  

 1.Обектът да се използва само с предназначение за ученическо столово хранене, 

като не се допуска производството на друга продукция, както и използването му 

извънучебно време за други дейности се допускат единствено и само след писмено 

съгласие от наемодателя; 

 2. Предлаганият асортимент да е съобразен с  нормите за рационално хранене и 

сборника с рецепти за ученическите столове и бюфети, утвърдени от Министерство на 

здравеопазването, и съгласно изискванията на  Наредба № 37 от 21.07.2009г. за 

здравословно хранене на учениците, издадена от МЗ в сила от 15.09.2009 г.;  

 3. Качеството на хранителните продукти и стоки да отговаря на изискванията на 

Закона за храните и на Наредба №9 от 16.09.2011г. на МЗХ; 

 4. Доставяните продукти, необходими за приготвянето на храните или готовите 

закуски да бъдат съпроводени със сертификат за качество, издаден от съответните 

надлежни органи; 

 5. Да извършва дейността по организиране на столовото хранене, съобразно 

всички нормативни изисквания. 

 6. Да предлагат пълноценно и разнообразно седмично меню, разработени в 

съответствие с изискванията на  Наредба № 37 от 21.07.2009 г. за здравословно хранене 

на учениците  и с участието на медицински специалист. 

ІІІ. ТЪРГЪТ ДА СЕ ПРОВЕДЕ ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:  

1. Търгът да се проведе на 04.10.2022 г. от 10,00 часа в Кабинет 101 (етаж 

първи)  в сградата на СУ „Йордан Йовков” гр. Тутракан, ул. ,,П. Р.Славейков“  №15 
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2. Начална тръжна месечна наемна цена – 351,00 лв. без ДДС. Размерът на 

наема може да бъде  изменян с размера на обявения в страната инфлационен индекс за 

съответната година или период. 

3.  Стъпка за наддаване-10 % от началната тръжна цена 

4. Време и начин за оглед на обекта- след предварително уговаряне с 

длъжностно лице на място в СУ ,,Йордан Йовков“ каб. 102 в срок до 30.09.2022 г. 

включително. 

5. Тръжната документация за участие в търга е достъпна на официалната 

интернет страница на СУ „Йордан Йовков” гр. Тутракан  – http://souyovkov.com/: 

            5.1 В случай, че заинтересованите лица желаят да получат тръжната 

документация за участие в търга лично, на хартиен носител, от СУ „Йордан Йовков” 

гр. Тутракан, кабинет 102 през периода от 23.09.2022 г. – 30. 09.2022 г. до 16:00 часа 

включително; 

            5.2. Тръжната документация кандидатите получават безвъзмездно. 

            6. Подаване на документи за участие в търг с явно наддаване: 

            6.1. Срок за входиране на документи за участие в търга - 26.09.2022 - 30.09.2022 

г. в каб. 102 в СУ,,Йордан Йовков“ с адрес гр. Тутракан, ул. ,,П. Р. Славейков“  

№ 15 до 16:00 часа включително; 

            6.2. Документите се подават в запечатан непрозрачен плик. Върху плика се 

отбелязват името(фирмата) на участника и цялостното наименование на обекта, 

предмет на търга. 

7. Изисквания към кандидатите: За участие в търга заинтересованите лица 

подават в Деловодството- в кабинет 102  на СУ „Йордан Йовков” гр. Тутракан: 

7.1. заявление за участие в търга- по Образец №1 към настоящата заповед; 

7.2. декларация от името на представляващия дружеството/търговеца 

юридически лица и еднолични търговци - образец №2 към настоящата заповед; 

7.3. декларация за съгласие с тръжните условия и с клаузите на проекта 

на договор – по Образец №3  към настоящата заповед;  

7.4. декларация за извършен оглед по Образец №4 към настоящата заповед; 

7.5. нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от 

упълномощено лице – оригинал или заверено копие; 

7.6. заверено копие от удостоверение от НАП, за липса на задължения към 

държавата, установени с ревизионен акт – не по-рано от два месеца към датата на 

подаване на заявлението; 

7.7. заверено копие от удостоверение от Дирекция МДТ при Община 

Тутракан за наличие или липса на задължения  - валидност 1 месец; 

7.8. удостоверение за актуално състояние (оригинално или заверено копие) 

или ЕИК. 

8. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито документи: 

8.1. са подадени след срока, определен в т.III, т.6, 6.1. от настоящата заповед; 

8.2. са подадени в прозрачен плик или незапечатан; 

8.3. не съдържат който и да е от документите, посочени в т.7 от настоящата 

заповед. 

8.4. които имат задължения към Община Тутракан и/или Държавата.  

            9. Сключване на договор: Приложеният към тръжната документация договор 

се сключва със спечелилия търга участник от Директора на СУ „Йордан Йовков” в 

срок от тридесет дни от датата на издаване на заповедта за утвърждаване на 

спечелилия участник, но не по- рано от датата на влизането й в сила. 
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У Т В Ъ Р Ж Д А В А М: 

 
 

 1.Тръжна документация, както следва : 

 1.1. копие на схема на имота; 

 1.2. копие на акт за общинска собственост; 

1.3. проект-договор; 

             1.4. заявление за участие в търга- по Образец №1; 

            1.5. за юридически лица и еднолични търговци – декларация по образец №2; 

            1.6. декларация за съгласие с тръжните условия и с клаузите на проекта на 

договор – по Образец №3;  

            1.7.декларация за извършен оглед по Образец №4.  

 

 

 В деня на издаването на настоящата заповед и прилежащата към нея тръжна 

документация да се обявят на информационното табло в сградата на СУ „Йордан 

Йовков” гр. Тутракан и на официалната Интернет страница на училището. Копие от 

заповедта и съобщението за търга да се представят в Община Тутракан, на адрес 

 ул. ,,Трансмариска“ № 31  за поставяне на информационното табло в сградата на 

Община Тутракан с цел поместването им в Интернет страницата на община Тутракан. 

 

 

Настоящата заповед се състави и подписа в един  екземпляр. 

  

 
 

 

 

 

АНКА АТАНАСОВА 

Директор СУ „Йордан Йовков” гр. Тутракан  
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