
 

 

III ОУ „Петко Р. Славейков” град Търговище 
 

ЗАПОВЕД 

№ З-896 
23.08.2021 г. 

 

На основание чл. 14, ал. 7, изр. второ от ЗОС, чл. 13, ал. 1, изр. второ, чл. 

13а, ал. 1 и ал. 3 от НПУРОИ и Решение № 4 по Протокол № 6 от 26.01.2012 г. на 

Общински съвет – Търговище, 
 

ЗАПОВЯДВАМ: 
 

1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 

част от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се на I-ви 

етаж в сградата на III ОУ „Петко Р. Славейков” в град Търговище, представляващ  

терен с площ 1.00 кв.м. за поставяне на автомат за топли безалкохолни напитки, 

със срок за наемане 5 (пет) години и начална тръжна цена – 100 лв./год. 

2. Определям размер на депозита в търга – 10 ℅ от началната тръжна цена 

и краен срок за внасянето му до 12.00 часа на 09.09.2021 г. по IBAN BG32 UBBS 

8002 3108 5319 10, BIC код на банка UBBS BGSF 

3. Утвърждавам тръжна документация и определям цена 12.00 лв. за 

комплект, вносими до 12.00 часа на 09.09.2021 г. по IBAN BG32 UBBS 8002 3108 

5319 10, BIC на банка UBBS BGSF  

4. Предложенията за участие в търга да се внасят деловодството в III ОУ 

„Петко Р. Славейков” до 12.00 часа на 10.09.2021 г. 

5. Оглед на обекта - всеки работен ден след закупуване на тръжната 

документация. 

6. Определям комисия за провеждане на търга в състав: 

Председател - С Ц- ЗДУД 

и членове 1. Д Д – гл. учител ПЕ 

  2. Т Д – гл. счетоводител 

Резервни членове: 1. Х С – ст. учител 

                                2. К Д – ст. учител ГЦОУД 

7. Търгът да се проведе на 13.09.2021 г. от 10.00 часа в дирекцията на III 

ОУ „Петко Р. Славейков” град Търговище. 

8. На основание чл. 51, ал. 3 от НПУРОИ допускането на кандидатите да се 

извърши в открито заседание на тръжната комисия. 

9. Въз основа на заповедта ми да се публикува обява във вестник “Знаме”.   

          10. Контрол по изпълнение на заповедта ще изпълнявам лично. 

          11. Препис от заповедта да се връчи по принадлежност за сведение и 

изпълнение.                                                                                                                                                       

 

 

НАТАЛИЯ МИЛАНОВА          /П/ 

Директор III  ОУ „Петко Р. Славейков” 

Град Търговище 

 

 


