
         СЪДЪРЖАНИЕ 

НА КОНКУРСНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

 

за обект: Помещения за производство и продажба на закуски, боза, 

сокове, сладкарски изделия и топли напитки в стола на с площ от 270 

кв.м., находящи се в корпуси Д и Е, ет. І в сградата на VІ СУ „Отец 

Паисий“ Монтана, сгради с идентификатор 48489.13.176.4 и 

48489.13.176.6 

 

1. Условия и указания за организацията и провеждането на конкурса. 

2. Изисквания към предложението / офертата / на кандидата 

3. Необходими документи за участие в конкурса. 

4. Процедура на конкурса. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Копие от Заповедта за откриване на процедурата на провеждане на 

конкурса. 

2. Проекто-договор за наем; 

3. Заявление за участие; 

4. Декларация за извършен оглед - по образец; 

5. Оферта; 

6. Декларация за съгласие за съхранение и обработване на личните 

данни във връзка с участието в конкурса;  

7. Голям плик – 1 бр. 

8. Малък плик – 1 бр. 

 

 

 

 

 

 

 



І.УСЛОВИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ 

И ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: 

 

 

1. ОБЕКТ НА КОНКУРСА: Помещения за производство и продажба на 

закуски, боза, сокове, сладкарски изделия и топли напитки в стола на с 

площ от 270 кв.м., находящи се в корпуси Д и Е, ет. І в сградата на VІ 

СУ „Отец Паисий“ Монтана, бул. „Патриарх Евтимий“ № 90, сгради с 

идентификатор 48489.13.176.4 и 48489.13.176.6  

2. Предназначение на обекта: ученически стол,за продажба на 

хранителни стоки-закуски, ястия, готвени ястия, съобразно 

изискванията за здравословно ученическо хранене на РЗИ.  

3. Дата за провеждане на конкурса 22.06.2017 

4. Начален час: 13,00 ч. 

5. Място на провеждане на конкурса: на VІ СУ „Отец Паисий“ 

Монтана, бул. „Патриарх Евтимий“ № 90. Всеки желаещ да участва в 

публично оповестения конкурс е длъжен да внесе депозитна вноска в 

размер на 500 /петстотин лева/ лв. до 15,00 ч. на 21.06.2017  в касата 

на VІ СУ „Отец Паисий“ Монтана.  Конкурсната документация 

може да се изтегли от сайта на VІ СУ „Отец Паисий“ - 

http://www.shestosu-montana.com/ 

6. Конкурсът се провежда чрез предварително подадени предложения от 

всеки участник в запечатан непрозрачен плик, върху който се 

отбелязва цялостното наименование на обекта на конкурса, името и 

адреса на участника.  

7. Заявленията и предложенията се подават в деловодството на VІ 

СУ „Отец Паисий“ Монтана в срок до 15.00 ч на 21.06.2017 г. 

8. Участниците в конкурса следва да се явят в обявения начален час на 

конкурса пред конкурсната комисия. 

9. Допускат се до участие в конкурса ЕТ и юридически лица. 

10. Имотът се отдава под наем при следните условия: 

 Начална  месечна наемна цена  в размер на 500 (петстотин) лева 

 Кандидатите за участие да представят в офертата си инвестиционен 

и бизнес план за развитие на обекта за срока на договора; 

- Помещението се отдава под наем за развитие на търговска дейност, 

като ученически стол, за продажба на хранителни стоки-закуски, ястия, 

готвени ястия, съобразно изискванията за здравословно ученическо 

хранене на РЗИ.  

- Допуска се използването на обекта  само от ученици и персонала на 

училището.Може да се използва от външни лица само след писмено 

съгласие на директора. 



- Не се допуска в обекта продажба на цигари, алкохол, опасни 

вещества за децата /пиратки, увеселителни фойерверки, упойващи 

вещества/ 

- Да извършва и социална дейност, като при нужда и при възможност 

от страна на анаемателя, да поеме закуските на  деца от социално слаби 

семейства. 

- Обектът да се използва безвъзмездно за провеждане на училищни 

мероприятия /при необходимост/ 

 За месеците юли и август се заплаща 50% от наема. 

 Допълнително се заплащат и всички консумативи, свързани с 

ползването на имота до 15 число на месеца / ток - по показанията 

на контролния електромер, вода, за отопление –през зимния сезон-

70лв, като ги внася на касата на училището. / 

11. Време за оглед на терена: до 12,00ч. на 21.06.2017 г.  

    10. При неявяване на кандидати, повторен конкурс ще се  проведе на 

29.06.2017 г.  

 

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО / ОФЕРТАТА / НА 

КАНДИДАТА 

 

1.Предложението / офертата /  задължително съдържа: 

 

 представяне на кандидата и наименование на обекта на конкурса; 

Посочва се пълното наименование на кандидата, съгласно съдебното 

решение за регистрация, седалище и адрес на управлението, ЕИК 

/Булстат/, името на лицето, което представлява и/или управлява 

съответния правен субект. 

Когато предложението се подава от пълномощник в плика се прилага 

нотариално заверено пълномощно, от което е видно, че лицето е изрично 

упълномощено да участва в настоящата конкурсна процедура. 

 

 разработки по отделните условия на конкурса; 

 предлаганата месечна наемна цена; 

Цената се изписва цифром и словом. 

Предлаганата цена не може да бъде по – ниска от първоначално 

обявената наемна цена от 500 лв. 

 

 В предложението Кандидатът -участник в конкурса е 

длъжен да представи инвестиционен и бизнес план за развитие на обекта 

за срока на договора, който да включва: 

- Наемателят да използва обекта, като ученически стол прогнозен брой 

работни места (временни и постоянни), които ще бъдат разкрити при 

експлоатацията на обекта. 



- вид на предлаганите услуги, задължително да бъдат предложени 

различни по видове и количества: закуски, ястия, готвени ястия, 

съобразно изискванията за здравословно ученическо хранене на РЗИ.  

- Допуска се използването на обекта  само от ученици и персонала на 

училището. Може да се използва от външни лица само след писмено 

съгласие на директора. 

- Не се допуска в обекта продажба на цигари, алкохол, опасни 

вещества за децата /пиратки, увеселителни фойерверки, упойващи 

вещества/ 

- Да извършва и социална дейност ,като при нужда и възможност от 

негова страна, да поеме закуските на  деца от социално слаби семейства. 

- Обектът да се използва за провеждане на училищни празници /при 

необходимост/ 

 Размер на инвестициите за оборудване, обзавеждане и модернизация 

на обекта, което да бъде извършено до 1 година от датата на 

сключване на договора – / по вид и стойност/. Пълна разбивка по вид 

и прогнозно цена. 

 

Забележка: Размерът на  наема се актуализира в началото на всяка 

година  съобразно Общия индекс на потребителските цени за 

предходната година, посочен от Националния статистически институт, 

със Заповед  на Директора . 

 

   2. Предложението /офертата/ се поставя в малък плик. Пликът се 

запечатва. Върху плика се изписва наименованието на обекта, предмет на 

конкурса и името на участника. 

 Малкият плик се поставя в голям заедно със заявлението и всички 

необходими документи за участие, посочени в р. ІІІ, т. 1-8. 

 

Предложението се подава в деловодството на– на VІ СУ „Отец 

Паисий“ Монтана, бул. „Патриарх Евтимий“ № 90, в срок до 15.00 часа на 

21.06.2017 г. Върху големия плик се отбелязва името на участника и 

цялостното наименование на обекта на конкурса. 

  

 Всяко предложение, предоставено в незапечатан плик или което не 

съдържа всички данни, посочени по-горе,  или липсва някой от 

документите, посочени в р. ІІІ, т. 1-9. е недействително. 

   В подадени предложения допълнения и изменения не се допускат! 

 

3.Предложенията се оценяват по следните критерии: 

 

Показател 1 



Най-висока предложена наемна цена на месец – тежест 30% , 

максимален брой точки – 30 т.  

 

Показател 2 

Размер на предложените инвестиции за оборудване, обзавеждане и 

модернизация на обекта – тежест 40%, максимален брой точки – 40 т.  

 

Показател 3 

Оценка на предложения план за стопанско развитие на обекта:  

 – тежест 20%, максимален брой точки – 20 точки  

 Оценката по този показател се извършва като всеки член на комисията 

дава от 1 до 20 точки на база предложената от участника разработка.  

Общата оценка по показател 3  се определя като средно аритметично от 

оценките на всички членове на комисията.  

 

Показател 4 

Оценка на предложените брой деца,които ще получат безплатна 

закуска по социални причини:  

 – тежест 10%, максимален брой точки – 10 точки  

 Оценката по този показател се извършва като всеки член на комисията 

дава от 1 до 10 точки на база предложените от участника брой деца.  

Общата оценка по показател 4  се определя като средно аритметично от 

оценките на всички членове на комисията.  

 

Общата оценка на всеки участник се определя като сбор от точките за 

всеки от четирите показателя:  

 

На първо място се класира участникът получил най-висок брой точки в 

общата оценка.  

 

 

ІІІ . НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА 

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

 

 

1.Заявление за участие в конкурса с посочен ЕИК, адрес, телефон за 

връзка, попълнен списък на документите, съдържащи се в офертата, 

подписано от участника– по образец; 

2.Документи за правосубектност: 

2.1. Физическите лица, регистрирани като ЕТ, представят: 

o Посочен ЕИК, удостоверение за вписване в Търговския 

регистър на Агенцията по вписванията или удостоверение от 

Агенцията по вписванията за актуално състояние. 



o Нотариално заверено пълномощно за участие в конкурса на 

лицето, представляващо  ЕТ, ако същото не е законен 

представител по силата на удостоверението за вписване в 

Търговския регистър на Агенция по вписванията и документ за 

самоличност на упълномощеното лице; 

2.2.Представителите на юридическото лице, участващо в търга представят: 

o Посочен ЕИК, удостоверение за вписване в Търговския 

регистър на Агенцията по вписванията или удостоверение от 

Агенцията по вписванията за актуално състояние. 

o Нотариално заверено пълномощно за участие в конкурса на 

лицето, представляващо съответното юридическо лице, ако 

същото не е законен представител по силата на 

удостоверението за вписване в Търговския регистър на 

Агенция по вписванията и документ за самоличност на 

упълномощеното лице; 

3.Удостоверение за липса на задължения към Община Монтана; 

4.Квитанция за внесен депозит; 

5. Декларация от кандидата, че е направил оглед на обекта и е 

запознат със състоянието му -  по образец;. 

6. Декларация за съгласие за използване на личните данни във връзка 

с участието в конкурса; 

7. Проект на договора, подписан и подпечатан от участника 

/попълват се само данните на участника, без да се нанася предложената 

наемна цена/. 

8.Оферта 

 

 

Забележка:  

 Удостоверението за липса на задължения към Община Монтана 

трябва да е издадено най – много 1 месец преди датата на провеждане 

на конкурса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІV . ПРОЦЕДУРА НА КОНКУРСА 

 

 13,00 ч. 

1. Конкурсът може да се проведе само в случай, че са се явили най-

малко: 

- трима от членовете на комисията 

- един кандидат или е подадена една молба за участие 

2. В деня и часа, определени за провеждане на конкурса,  председателят 

на комисията проверява присъствието на всички членове на 

комисията. В случай, че отсъства повече от един член на комисията 

или правоспособен юрист търгът се отлага за същият час и място на 

следващия работен ден. 

3. Повторно провеждане на конкурса се предвижда при неявяване на 

кандидати  - 29.06.2017 г. Председателят на конкурсната комисия след 

като провери присъствието на членовете на комисията и броя на 

подадените предложения, ако са налице предпоставките за 

провеждане на конкурса  обявява откриването на конкурса, неговият 

предмет.  

4. Лицата, които представляват участниците, подали заявления и се 

явяват на конкурса, се легитимират пред конкурсната комисия чрез 

представяне на документ за самоличност и пълномощно – в случаите 

на упълномощаване.  

5. Участниците в публично оповестения конкурс, както и всички 

присъстващи трети лица, са длъжни да спазват утвърдените конкурсни 

правила и реда в залата, където се провежда процедурата. Дадените в 

изпълнение на тези изисквания указания на председателя на 

конкурсната комисия, са задължителни за всички присъстващи. 

6. Конкурсната комисия разглежда подадените предложения, запознава 

се с редовността на подадените документи за участие, като констатира 

дали са изпълнени условията за участие в конкурса и в открито 

заседание определя кандидатите допуснати до участие в конкурса. 

7. Комисията не допуска участник до участие в конкурса, ако установи:  

 непълнота на представените документи и неспазване на 

изискванията, посочени в условията на конкурса; 

 че участника е лице, неизправно по правоотношение с общината 

или системно нарушава актове на общинския съвет. 

 Предложенията са подадени след 21.06.2017 г. 

 Предложенията са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 

 Не съдържат документ за внесен депозит за участие в публично 

оповестения конкурс; 

8. Не се допускат до участие в публично оповестения конкурс  

кандидати, които имат непогасени финансови задължения към 

Община Монтана. 



9. Не се допускат до участие в публично оповестения конкурс  

кандидати, чиито договори за същите имоти са били прекратени 

по тяхна вина. 

10.  Председателят на конкурсната комисия обявява допуснатите до 

участие в публично оповестения конкурс, както и тези, които не се 

допускат до участие, като посочва конкретното основание. 

11.  Комисията разглежда предложенията на допуснатите участници на 

закрито заседание. 

12.  На първо място се класира участникът, чието предложение най – 

пълно удовлетворява конкурсните условия. 

13.  Комисията записва предложенията и отразява направените 

констатации в протокол. 

14.  Протоколът се изготвя в два еднообразни екземпляра, подписани от 

всеки член на комисията и от представителя на класираният на първо 

място участник. При отказ на участник да подпише протокола, това 

обстоятелство се удостоверява от членовете на комисията. Единият 

екземпляр от протокола се връчва на класираният на първо място 

участник след приключване на конкурса в рамките на същият работен 

ден. 

15.  Въз основа на резултатите от конкурса в 3-дневен срок след 

получаване на протокола от конкурса директорът издава заповед, 

класирането до второ място, спечелилият конкурса участник, цената, 

условията на плащането и предложените конкурсни условия от 

спечелилия участник. 

16.  Заповедта се обявява на сайта на училището. 

17.  Заповедта се връчва на участниците в конкурса по реда на АПК. 

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването и 

пред компетентния съд по веда на АПК. 

18.  Договорът за наем се сключва в 7-дневен срок от влизане в сила на 

Заповедта на директора. Първият месечен наем се плаща в деня на 

сключването на договора. Депозитът се прихваща от наема. 

19.  Ако договорът не се сключи в 7-дневния срок или не се внесе първият 

месечен наем, се счита, че класираният на първо място се е отказал. 

Внесеният от него депозит се  задържа. 

20.  В случай, че спечелилият конкурса участник се откаже, директорът 

може да покани за сключване на договор участника, класиран на второ 

място или да прекрати конкурса. 

21.  Ако и участникът, класиран на второ място, откаже да подпише 

договор за наем, също губи внесения депозит.  

22.  Внесеният от  класирания на второ място депозит се освобождават 

след подписване на договора за наем.   Участниците, класирани след 

второ място имат право да получат внесените от тях депозити след 

приключване на конкурса. В случай, че от участник в конкурса бъде 



подадена жалба срещу заповедта на директора за утвърждаване на 

спечелилия конкурса участник, се задържа и неговия депозит до 

окончателното приключване на производството по жалбата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


