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ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА, 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ТРАНСПОРТ „ХРИСТО БОТЕВ“ ШУМЕН 

На основание чл. 16, ал. 2 от ЗДС, във връзка с  чл. 19, ал. 1 от ЗДС, чл. 13, ал. 2 и ал. 5 

и чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗДС и заповед  № РД-19-78 от 12.10.2021 г. на 

директора на ПГМЕТТ „Христо Ботев“ град Шумен, 

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ 

за отдаване под наем на части от имот – публична държавна собственост, находящи се в 

административната сграда на ПГМЕТТ „Христо Ботев”, гр. Шумен, бул. „Велики Преслав” 

№ 51, подходящи за: 

1. Павилион за закуски - 27 кв.м; 

2. Инсталиране на комбиниран вендинг автомат за продажба на топли и 

струдени напитки и пакетирани изделия –– 1.00 кв.м. в обособена част от фоайе на учебна 

сграда. 

Срок на наемното отношение:  5 години 

   Начална месечна цена за обект 1: 180,00 /Сто и осемдесет лева/. 

   Начална месечна цена за обект 2: 162,00 /Сто шестдесет и два лева/ . 

 Депозит за участие в търга: 180,00 /Сто и осемдесет лева/ за обект 1 и 162,00 /Сто 

шестдесет и два лева/ за обект 2. 

Депозитът се внася по банкова сметка на ПГМЕТТ „Христо Ботев“: IBAN: 

BG23UBBS80023106099409 при банка ОББ Шумен  или в брой в касата на училището, най-

късно до изтичане на срока за подаване на заявленията за участие. 

Изискванията към кандидатите са описани в тръжната документация. 

Тръжната документация се получава всеки работен ден от 10 до 12 ч. и от 13 до 16 ч. в 

сградата на ПГМЕТТ „Христо Ботев“ срещу документ за платена такса от 30.00 /Тридесет/ 

лв.,  внесена в брой в касата на училището. 

Оглед на обектите на търга: всеки работен ден, след закупена тръжна документация и 

предварително съгласуване на времето за извършване на огледа на тел.: 054 869995 и 0878 

501207. 

Заявления за участие се приемат до 16.00 ч. на 25.11.2021 г. 

Търгът ще се проведе на 26.11.2021 г. от 11.00 ч. в учебната сграда на ПГМЕТТ 

“Христо Ботев”, гр. Шумен, бул. „Велики Преслав” № 51 

За справки тел.: 054 869995; 0878 501207. 

 

 


