
ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ 

На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.35 и чл.82, ал. 1 и ал. 2 

от Наредба за общинската собственост, във връзка с Решение № 102/25.09.2018г. на 

Общински съвет - Костенец  
 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС 

 

на 23.10.2018 г. от 14.00 ч.  

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ  НА ИМОТ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:  

ученически бюфет, състоящ се от столова – 100кв.м., кухня – 50 кв.м., сервизно 

помещение – 50 кв.м., разположен се на първи етаж в ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, 

застроено в УПИ І „За училище” в кв. 99 по регулационния план на гр. Костенец, с 

адрес: гр. Костенец, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 7 

 

Конкурсът ще се проведе в сградата на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, гр. Костенец, 

ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 7, учителска стая, етаж ІІ, при следните условия: 

 Първоначална месечна наемна цена 205,00 лева /двеста и пет лева/ лева с ДДС. 

 Кандидатът- участник е длъжен да изпълни следните условия: 

 І. Да представи идеен проект и концепция за визия на обекта.  

- Да организира ученическо столово хранене на учениците в ОУ „Св.Св. 

Кирил и Методий”, гр. Костенец, като спазва следното: 

 Да се осигури доставка на пълноценна и безопасна закуска чрез 

кетъринг ежедневно в учебните дни на учениците от І до ІV клас; 

 Да се осигури доставка на топъл обяд чрез кетъринг ежедневно в 

учебните дни на учениците на целодневно обучение; 

 Доставката на закуската да се извършва от обекти, регистрирани 

по чл. 12 от Закона за храните, за всеки ученик от І до ІV клас във 

всички учебни дни от 8,00 часа  до 8,30 часа; 

 Доставката на обяда да се извършва от обекти, регистрирани по чл. 

12 от Закона за храните, за учениците на целодневно обучение във 

всички учебни дни от 11,30 часа до 12,00 часа; 

 Доставените продукти да имат документи, удостоверяващ 

произхода на храната и документ, удостоверяващ съответствието 

и безопасността й; 

 Основният компонент на закуската трябва да включва разнообразни 

хранителни продукти, които в една седмица да не се повтарят и да 

отговарят на наредба № 37/21.07.2009г. за здравословно хранене на 

учениците и Наредба № 9/16.0.2011г. за специфичните изисквания 

към безопасността и качеството на храните,предлагани в детските 

градини, училищните столове и обектите за търговия на дребно на 

територията на училищата и детските заведения, както и към 

храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици; 

 Храните и суровините, доставяне, приготвени и предлагани на 

територията на училището, да отговарят на изискванията за 

безопасност, регламентирани в европейското и националното 

законодателство. 

 Доставяната храна да е придружена с документ, удостоверяващ 

годността и стокова разписка; 



 Доставените закуски да се предлагат в полиетиленова, 

полипропиленова индивидуална опаковка за еднократно ползване или 

книжни салфетки; 

 Доставяния обяд да се предлага в индивидуална опаковка за 

еднократно ползване; 

 Да предлага на наемодателя за утвърждаване месечно меню; 

- Да предложи разкриването на минимум едно работно място; 

- Да оформи пространството в обекта като обзаведе търговската зала с 

нови маси и столове за хранене от цветни и леки конструкции за лесно 

почистване и дезинфектиране/ 

- Работно време на обекта всеки учебен ден от 8,00ч до 14,00ч. 

ІІ. Размер на инвестициите за оборудване, обзавеждане и модернизация на 

обекта, които да се извършат до 6 месеца от датата на сключване на договора/ по 

вид и стойност/;  

 Срок на отдаване под наем: 10 /десет/ години, като в договора се предвиждат 

клаузи за актуализация на наема и предсрочното му прекратяване; 

 Наемателят заплаща такса смет в размер на 20.00 лева /двадесет лева/ на месец. 

 Депозитна вноска в размер на 100,00 /сто лева/ лева. Депозитът се внася до 

14.00 часа на 22.10.2018г. в стаята на секретаря на ОУ „Св.Св. Кирил и 

Методий”, етаж ІІ. 

 Конкурсната документация се закупува до 16.00 ч. на 17.10.2018г. в стаята на 

секретаря на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, етаж ІІ. Стойността на конкурсната 

документация е в размер на 30,00 /тридесет/ лева съгласно чл. 91, т.35, б.”б“ от 

Наредба за определянето и администрирането на местни данъци и такси и цени 

на услуги на територията на Община Костенец. Същата се получава в 

деловодството на Общинска администрация, „Център за услуги на гражданите – 

Костенец”, І етаж, след  представена фактура за закупуването й.  

 Крайният срок за подаване на заявленията на кандидатите е до 16.00 ч. на 

22.10.2018г., същите се приемат в стаята на секретаря на ОУ „Св.Св. Кирил и 

Методий”, етаж ІІ. 

 Огледи на обекта на конкурса се извършват всеки работен ден от 10.00ч. до 

14.00ч. в срок от 09.10.2018г. до 19.10.2018г. 

 При неявяване на кандидати повторен конкурс ще се проведе на 31.10.2018г. на 

същото място и час. При повторен конкурс документация може да се закупи до 

16,00ч. на 25.10.2018г., депозит се внася до 14,00 ч. на 29.10.2018г., 

предложения се подават до 16.00ч. на 30.10.2018г. в стаята на секретаря на ОУ 

„Св.Св. Кирил и Методий”, етаж ІІ. 

 

За справки:  

секретар и домакин на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, тел. 07142/21-08;  

Директор на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, тел. 0879553176 
 

 

 

 

Дата на публикуване: 08.10.2018 г. 


