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ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ЕПИСКОП  КОНСТАНТИН  ПРЕСЛАВСКИ” 
 
 
 
 

З А П О В Е Д   
№ РД-10- 1569 

гр.Шумен, 15.09.2016г. 
 

 На основание  чл.55, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната 
собственост и протокол от заседание на 08.09.2016г.  на комисията, определена със заповед 
№ РД-10-1145/02.08.2016 г. на доц. д-р К. Константинов, зам.-ректор на ШУ, упълномощен 
със заповед РД-10-1040/29.06.2016г. на ректора за провеждане на  търг  с тайно наддаване  
за отдаване под наем  на Бюфет на партерния етаж на Корпус 2 с обща площ 111 кв.м.  
на адрес: гр. Шумен, ул. „Червени ескадрони” №22,   
 която е класирала  единствения  участник в търга  според предложената от него  
цена за месечен  наем, както следва: 
  І-во място -  ЕТ „ПЕТИНКА ИЛИЕВА”    451.00 лева с включен ДДС 

   
Н А Р Е Ж Д А М : 

  
 1. Класираният  на първо място участник, съгласно протокола  на тръжната  
комисия, а именно ЕТ „ПЕТИНКА ИЛИЕВА”,  определям за спечелил търга  с тайно 
наддаване  за отдаване под наем на Бюфет на партерния етаж на Корпус 2 с обща площ 
111 кв.м., на адрес: гр. Шумен, ул. „Червени ескадрони” №22, предназначен за ползването 
му според неговото предназначение – като Бюфет. 
  2. Участникът ЕТ „ПЕТИНКА ИЛИЕВА”,  спечелил търга  определям за 
наемател, с който  ще се сключи договор за наем за срок 3 (три) години, съгласно 
условията на тръжната документация и по предложената от него цена за месечен наем в 
размер на 451.00 (четиристотин петдесет и един) лева с включен ДДС. 
 3. Плащането на предложената цена за месечен  наем, съгласно  заповедта за 
откриване на търга е 9 (девет) месеца, а именно: февруари, март, април, май, юни, 
септември, октомври, ноември и декември. През месеците януари, юли и август бюфетът 
няма да работи и за тези месеци не се дължи наем. 

4. Извън стойността на месечния наем ежемесечно ще се заплащат разходите за: 
- консумация на ел. енергия, отчетена по второстепенен електромер; 
- консумация на топлоенергия – 0,5 % от общия разход за отоплението на сградата 

на месец през съответния отоплителен сезон. 
  5. Плащането на определената месечна наемна цена за текущия месец и 
консумативите за предходния месец, посочени в т.4 да става  до 10-то число на текущия 
месец, платима касово или по банковата  сметка на Университета. 
  6. Настоящата заповед да се съобщи на участника в търга по реда на 
Административно процесуалния кодекс, да се обяви на таблото за съобщения в Корпус 1 и 
да се публикува на интернет страницата на Университета. 
 7. Поради липса на друг заинтересован участник, договорът със спечелилия търга 
може да се сключи и преди влизане в сила на  настоящата  заповед. За сключване на 
договора за наем, определеният наемател следва да внесе сума в размер на стойността на 
един месечен наем, предложен от него, а именно 451.00 (четиристотин петдесет и един) 
лева. Ако в 14-дневен срок от уведомяването не бъде внесена определената цена се 
приема, че спечелилия търга се е отказал. В този случай  внесения депозит за участие се 
задържа и търга се прекратява. 
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 8. Въз основа на  надлежно оформен документ за платена цена в 7–дневен срок се 
сключва договор за наем. Платената цена се приспада от задължението за плащане на 
наема през първия месец от сключения договор за наем. 
 9. С подписването на договора за наем да се осигури достъп на определения 
наемател до отдадения под наем Бюфет на партерния етаж на Корпус 2 с площ 111 кв.м. за 
ползване  според неговото  предназначение. 
 Настоящата заповед може да се обжалва в 14-дневен срок по  реда на 
Административно процесуалния кодекс пред Шуменския административен съд.  
        
       Р Е К Т О Р :     *    *    * 
                                 (проф.д.и.н. Г. Колев)  
 
Местата означени със символа "*" съдържат информация, която е защитена съгласно чл. 2 
от Закона за защита на личните данни  
 
 
 
ГК/ДМ 


