
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“
Тр. (Варнаух „Вратя Миладинови“№ 130 

ЛХех:052/ 604 297 
В. - mail} ouapri[ovl909@a6v. 6g

ОБЯВЯВА

На основание чл. 258, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, чл. 8 ал. 3 от Закона за 
общинската собственост, чл. 9 във връзка с чл. 1 ал. 2 от Наредба за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Варна и 
във връзка със заповед № 1969 /16.06.2014 г. на Кмета на Община Варна за определяне на 

правила за отдаване под наем на помещения публична общинска собственост за 
извършване на образователни и учебни дейности с ученици.

КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА:

1. Предмет на конкурса
1. Хореографска зала с площ 82 кв. м. за образователни и учебни дейности по следните 

позиции:
1.1. Понеделник от 18:00 до 19:00 часа
1.2. Понеделник от 19:00 до 20:00 часа
1.3. Сряда от 18:00 до 19:00 часа
1.4. Сряда от 19:00 до 20:00 часа
1.5. Петък от 18:00 до 19:00 часа
1.6. Петък от 19:00 до 20:00 часа

Срокът на договора за отдаване под наем е за ДВЕ години по всяка от позициите. 
Минималната наемна цена. за астрономически час за обекта е 8 лв., съгласно действащата 
„Методика за определяне на стартови базисни цени при обявяване на търг за отдаване под 
наем на общински нежилищни имоти“.

За външни организации (неразвиващи дейността си на територията на Община 
Варна) цената е 25 лв. за астрономически час.

2. Класна стая № 13 с площ 54 кв. м„ намираща се на втория етаж в училището, за 
образователни и учебни дейности по следните позиции:
2.1. Понеделник от 17:00 до 18:00 часа
2.2. Понеделник от 18:00 до 19:00 часа
2.3. Вторник от 17:00 до 18:00 часа
2.4. Вторник от 18:00 до 19:00 часа
2.5. Сряда от 17:00 до 18:00 часа
2.6. Сряда от 18:00 до 19:00 часа
2.7. Четвъртък от 17:00 до 18:00 часа
2.8. Четвъртък от 18:00 до 19:00 часа



2.9. Петък от 17:00 до 18:00 часа
2.10. Петък от 18:00 до 19:00 часа

Срокът на договора за отдаване под наем е за ДВЕ години по всяка от позициите.' 
Минималната наемна цена, за астрономически час за обекта е 6 лв., съгласно действащата 
„Методика за определяне на стартови базисни цени при обявяване на търг за отдаване под 
наем на общински нежилищни имоти'4.
За външни организации (неразвиващи дейността си на територията на Община Варна) 
цената е 14 лв. за астрономически час.

II. Срок и място за получаване на, конкурсната документация
Конкурсната документация по /образец на ОУ „Васил Априлов" - Варна/, може да бъде 
получена в деловодството на училището всеки работен ден от 8:30 до 16:00 часа от 
17.02.2017 г. до 16:00 часа на 06.03.2017 г. или от интернет страницата на ОУ „Васил 
Априлов'1 - http://www.ouvasilaprilov.com/
Конкурсната документация съдържа:
* Условия на конкурса ,
* Декларация по образец за получаване и запознаване с конкурсните условия
* Декларация по образец за извършен оглед на обекта
* Декларация, по образец, за неразгласа на информацията, предоставена във връзка с 
участие в конкурса.
* Проект на договор.

*

III. Помещенията - обект на конкурса - може да се оглеждат всеки г
делничен ден от 9.30 часа до 16.00 часа. със съдействието на заместник-директора АСД 
или домакина в училището.

IV. Необходими документи за участие в конкурса.
1. Заявление за участие в конкурса.
2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани в Търговския 

регистър към Агенция по вписванията), съдебно удостоверение за ак-туалното правно 
състояние на заявителя (за юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на 
ЗЮЛНЦ или копие на документ за самоличност за физически лица (заверено от 
участника);

3. За юридически лица и еднолични търговци - съдебни удостоверения, издадейи на 
участника, че:

- не е обявен в несъстоятелност; ’ >
- не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
- не се намира в ликвидация;
4. Декларация по образец за получаване и запознаване с конкурсните условия.
5. Декларация по образец за извършен оглед на обекта;
6. Декларация по образец за неразгласа на информацията, предоставена във връзка с 

участието в конкурса;
7. Платежен документ за внесен депозит;
8. Удостоверение за липса на задължения по данъчно - осигурителната сметка от 

съответното подразделение на Националната агенция за приходите (оригинал или копие, 
заверено от участника).

http://www.ouvasilaprilov.com/


9. Служебна бележка за недължими общински вземания към Община Варна 
(оригинал или копие, заверено от участника).

10. Проект на договор, подписан от участника;
11. Свидетелство за съдимост за преподавателите, които ще осъществяват дейността, 

за която се наема помещението.
12. Ценово предложение в запечатан непрозрачен плик.
13. Свидетелство за квалификация на преподавателите.
ЗАБЕЛЕЖКА: Целият комплект документи да се подава в запечатан, непрозрачен, с 

ненарушена цялост плик, в деловодството на училището, от участника или упълномощен 
от него представител, по пощата с обратна разписка или чрез куриерска служба в срок от 
17.02.2017 г. до 16:30 часа на 06.03.2017 г. Върху плика да се отбележи името (на 
физическо или юридическо лице), адрес и телефон на участника и обекта - предмет на 
конкурса. Ценовата оферта се представя в отделен запечатан плик с надпис „Предлагана 
цена", поставен основния плик, като върху него се упоменава и позицията, за която е 
офертата. Ако даден участник кандидатства за повече от една позиция, то той следва да 
приложи отделен запечатан плик с предлаганата цена за всяка от позициите, за които 
кандидатства.

V. Депозит за участие в конкурса.
Размерът на депозита се определя в размер на стартовата месечна базисна наемна 

цена, определена по действащата „Методика за определяне на стартови базисни цени прк 
обявяване на търг за отдаване под наем на общински нежилищни имоти". Размерът на 
депозита за всяка от позициите се изчислява по следната формула:

Депозит за една позиция = минималната наемна цена /за конкр. позиция/ х 4

Ако участник в конкурса кандидатства за повече от една позиция, то той следва да 
внесе депозит, изчислен по горепосочената формула, за всяка от позициите.

Депозитът се внася по банкова сметка на ОУ „Васил Априлов" - ЦКБ - АД клон л 
Варна, IBAN - BG76CECB97903344190700, В1С - CECBBGSF. Депозитите на участниците 
се освобождават в срок от 5 работни дни, след изтичане на срока за обжалване на 
заповедта за класиране на участниците. Депозита на спечелилият участник се 
трансформира в гаранция за изпълнение на договора и към нея, преди подписването на * 
договора, се внася разликата до предложената цена по оферта. Гаранцията се задържа до 
изтичане на срока на договора. В случай, че от участник в конкурса бъде подадена жалба 
срещу заповедта на директора за утвърждаване на спечелилите конкурса участници, се 
задържа и неговият депозит до окончателното приключване на производството по жалбата.

VI. Срокът за подаване на документи за участие в конкурса е от 17.02.2017 г. до 
16:30 часа на 06.03.2017 г.

VII. Всички документи се подават в запечатан плик, като върху него следва да се 
отбележи името (на физическо или юридическо лице), адрес и телефон на участника и 
обекта - предмет на конкурса. Върху поставения вътре плик с предлаганата цена се 
изписва позицията, за която съответният кандидат участва. Документи се приемат всеки 
делничен ден, в деловодството на училището, донесени лично от участника или от



упълномощен от него представител, както и с куриерска служба или по пощата с обратна 
разписка.

VIII. Дата, място и час на провеждане на конкурса - на 07.03.2017 г. от 10:00 ч.
в сградата на ОУ „Васил Априлов" - Варна. На провеждането на конкурса могат да ^
присъстват участниците в него, както и упълномощени техни представители.

IX. Критерият за провеждане на конкурса е „най - висока предложена ценаА 
Конкурсаът ще бъде открит и на него могат да присъстват участници в процедурата или 
техни упълномощени представители. Изборът да се осъществи от комисия, определена със 
заповед на директора на училището. За резултатите от работата си комисията следва да 
изготви протокол. В срок от три работни дни от провеждането на заседанията комисията 
да изготви мотивиран доклад с класирането на учасниците, за всяка от позициите.

X. Не се разглеждат предложения, които:
1. са подадени след срока, определен със заповедта;
2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик;
3. не съдържат документи за внесен депозит за участие в конкурса;
4. не съдържат който и да е от документите, посочени в конкурсната документация.
5. не е уточнена конкретната позиция, за която участникът участва.

XI. Комисията да води протокол от заседанието, в който се отразяват 
направените констатации. В срок от 3 работни дни от провеждане на заседанието, 
комисията да изготви мотивиран доклад до директора на училището, който да съдържа 
предложения за определяне на участник, спечелил конкурса и класирането по ред на 
следващите участници, отговарящи на конкурсните условия.

За повече информация, питания и уточнения на тел. 052/604 299 и 0878/ 191 232 
Николай Николов ЗД АСД


