
РЕШЕНИЕ  № 144 
25.06.2015 год. 

 
Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване 
под наем на обособена част от имот - публична общинска собственост, находяща се в 
ОУ „Христо Ботев”, гр. Габрово, представляваща Бюфет за продажба на закуски 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от Закона за 

общинската собственост, чл. 12, ал. 2, чл. 110, ал.1 и чл.111, ал.4 от Наредбата за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински 
съвет - Габрово РЕШИ: 

 
1. Да се открие процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за 

отдаване под наем на обособена част от имот - публична общинска собственост, с 
АОС № 402/01.09.1997 г., представляваща Бюфет за продажба на закуски в сградата 
на ОУ „Христо Ботев”, гр. Габрово, с идентификатор 14218.533.15.4 по 
кадастралната карта на гр. Габрово, находящ се на първи надземен етаж, с достъп 
откъм централния вход на сградата, във фоайето на работилницата по „Труд и 
техника”, с полезна площ от 9,00 кв.м., за срок до 15.06.2020 г., с предназначение - 
Бюфет за продажба на закуски. 

2. Публично оповестеният конкурс да се проведе по реда и условията, 
предвидени в Глава VІ от НРПУРОИ на Общински съвет - Габрово, при следните 
задължителни конкурсни условия: 
 2.1. Начална конкурсна цена – 32.04 лева /тридесет и два лева 04 ст./, съгласно 
т.7.2, от Тарифа, Приложение 1 към НРПУРОИ /3,56 лв./кв. м. за един месец, за 
всички зони/. Върху наемната цена не се начислява ДДС. 

2.2. Наемателят се задължава да организира ученическото хранене съобразно 
нормативните изисквания за здравословно хранене на учениците и да поддържа 
съгласуван от Регионална здравна инспекция Габрово задължителен асортимент-
минимум за групи храни и напитки, определени в ценовата листа; 

2.3. Наемателят е длъжен да предлага храни и напитки, съобразно 
изискванията на действащия «Сборник рецепти за ученическите столове и бюфети», 
изд. «Техника», София. 2012 г., одобрен от Министерство на здравеопазването с 
писмо №74–04-73/28.06.2012 г. 

2.4. Наемателят се задължава да осигурява ежедневно предложените с 
офертата, но не по-малко от 30 /тридесет/ бр. безплатни закуски за деца от семейства 
с нисък социален статус, по списък, предложен от педагогическия съвет на 
училището. 

3. Задължава директора на ОУ „Христо Ботев”, гр. Габрово да открие 
процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем в 
срок до 2 /два/ месеца от влизане в сила на решението.  
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:                /п/ 
           /Л. Георгиева/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:       /п/ 
         /Р. Русева/ 
 


