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З А П О В Е Д 
№401/31.03.2015 г. 

На основание чл.10, ал.2 и чл.15, ал.5 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска 
собственост, във връзка с чл.5 от Наредбата за началния размер на наемните цени при разпореждане с 
общинска собственост по реда на Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, 
Решение № 0767 от Протокол № 42 от заседание на Общински съвет-Хасково, проведено на 27.02.2015г. 

О Б Я В Я В А М : 
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на обект 

„Павилион за продажба на закуски и/или друг вид готова храна и безалкохолни напитки", находящ се в 
приземния етаж на сградата на ПМГ „Акад. Боян Петканчин" - град Хасково, ул. „Стефан Стамболов" 
№ 10, с площ от 148 кв.м. 

Началната тръжна цена за обекта е в размер на 300,00 лева месечно. 
Таксата за закупуване на тръжната документация за търга е в размер на 20,00 лева. 
Документацията за участие в търга се закупува от кандидатите от счетоводството на ПМГ „Акад. 

Боян Петканчин"- град Хасково от датата на публикуване на обявата до 15.04.2015 г.вкл. 
Размерът на стъпката за наддаване е 10 % от първоначалната наемна цена. 
Размерът на депозита за имота е 500,00 лв. 
При спечелване на търга от някой от участниците, внесеният депозит става част от депозита за 

изпълнение на договора за наем до неговото прекратяване. 
Таксата за участие е 80,00 лв. 
Начин на плащане - депозитът и таксата за участие се внасят по банков път по сметката на ПМГ 

„Акад. Боян Петканчин" - град Хасково - IB AN: BG62RZBB91553120031601; BIC: RZBBBGSF при 
„Райфайзенбанк" ЕАД, клон Хасково а таксата за закупената тръжна документация се внася в брой в 
касата на училището. 

Краен срок за подаване на документацията за участие в търга - 15.00 часа на 16.04.2015 г. в 
канцеларията на училището -етаж 2, стая № 209. 

Дати за оглед на обекта: от датата на публикуване на обявата до 15.04.2015 г. вкл. - от 9.00 ч. до 
12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.00 ч. всеки делничен ден. 

Търгът за обект „Павилион за продажба на закуски и/или друг вид готова храна и безалкохолни 
напитки" ще се проведе на 17.04.2015 г. от 13.30 часа в стая № 201, 2 етаж в сградата на ПМГ „Акад. 
Боян Петканчин" - град Хасково. 

Участниците в търга следва да представят следните документи: 
1. Предложение за участие в търга- по образец, приложен към тръжната документация. 
2. Документ за закупена тръжна документация. 
3. Документи за внесен депозит и такса за участие. 
4. Изискуемите съгл.тръжната документация документи за легитимация на участника. 
5. Служебна бележка от отдел „Приходи" към Община Хасково, че участникът няма 

задължения към Община Хасково с дата, не по-ранна от 1 месец от датата на търга. 
6. Декларация - по образец, приложен към тръжната документация. 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М : 
Тръжната документация и проекта на договор към нея. 

Препис от заповедта да се постави на видно място в сградата на ПМГ „Акад^ 
град Хасково, училищния сайт и официалния сайт на Община Хасково. 

ДИРЕКТОР 
на ПМГ „Акад. Боян Петканчин" - град Хасково: 
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