
VI СУ „ ОТЕЦ ПАИСИЙ“

МОНТАНА

З А П О В Е Д

№РД-13-245 

15.12.2016 г.

На основание чл.14, ал.1, ал.2 и ал.З от Закона за общинската собственост,

Н А Р Е Ж Д А М :

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 
имоти, находящи се в сградата на училището, а именно:

A. Лавка за продажба на закуски, сладкарски изделия и безалкохолни напитки с 
площ от 35.10 кв.м., находяща се в корпус А-2, ет. I в сградата на VI СУ „Отец 
Паисий“ Монтана, сграда с идентификатор 48489.13.176.2, наричана за 
краткост в настоящата документация „ОБЕКТ 1“.

Б. Лавка за продажба на опаковани храни, сладкарски изделия и безалкохолни 
напитки с площ от 8.82 кв.м., находяща се в централен корпус А-1, ет. I в 
сградата на VI СУ „Отец Паисий“ Монтана, сграда с идентификатор 
48489.13.176.3, наричана за краткост в настоящата документация „ОБЕКТ 2“.

B. 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. I в сградата на VI СУ „Отец Паисий“ Монтана, сгради с 
идентификатор 48489.13.176.4 и 48489.13.176.6, наричани за краткост в 
настоящата документация „ОБЕКТ 3“.

Дължимите плащания се извършват по банков път или на касата на 
училището.



Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до 15.02.2017 г.. 
от 10.00 часа до 14.00 часа.

Търгът да се проведе на 16.02.2017. от 13 часа за обект 1, 13:30 часа за 
обект 2 и 14 часа за обект 3 в дирекцията на училището.

В търга могат да участват физически и юридически лица.

Желаещите за участие в търга следва до 15.02.2017 год. до 15.00 часа да 
подадат в деловодството на VI СУ „ Отец Паисий“ Монтана следните 
документи:

1.3а юридически лица

1 .Заявление за участие в търга по образец.

2. Удостоверение за липса на задължения от Национална агенция по 
приходите, но не по-рано от 15 дни от датата на провеждане на търга.

3. Удостоверение за липса на задължения към община Монтана.

4. Удостоверение от Агенция по вписванията.

5. Приходна квитанция за внесен депозит.

6. Пълномощниците в търга да представят нотариално заверено
пълномощно.

II.За физически лица :

1. Заявление за участие в търг по образец.

2. Удостоверение за липса на задължения към община Монтана.

3. Удостоверение за липса на задължения от Национална агенция по 
приходите, но не по-рано от 15 дни от датата на провеждане на търга.

4. Приходна квитанция за внесен депозит.

6.Пълномощниците в търга да представят нотариално заверено
пълномощно.

При липса на кандидати за участие в търга на 16.02.2017 г., да се проведе 
втори търг при същите условия на 23.02.2017г. от същите часове за съответните



обекти, като документите за участие в търга се подават до 15.00 часа на 
22.02.2017 г.

Тръжната документация, утвърдена от директора на училището е 
достъпна на сайта на училището -  www.shestosu-montana.com.

ДИРЕКТОР: 

(Юлия Николова)

http://www.shestosu-montana.com

