
 
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕКСТИЛ И МОДЕН ДИЗАЙН – ГР. ВАРНА 
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З  А  П  О  В  Е  Д  
№ РД-07-220/22.11.2021 г. 

 
 

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за  предучилищното и училищното 
образование,  чл. 16, ал. 2 от Закон за държавната собственост, във връзка с чл. 13, 
ал.  3 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост и  протокол  
от 15.11.2021 г. за работата на комисия  за разглеждане, оценяване и класиране на 
ценовите предложения на участниците в търг с тайно наддаване,  открит с моя 
заповед  № РД-07-112/12.10.2021 г. 
 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Я  М 
 

1. Наемател на обект: Магазин № 2 с площ  19,90  кв.м. 
ДЗЗД „Шеметко“ -  гр. Варна, ЕИК 177271030 
2. Дейност извършвана от наемателя в обекта: Изработка, щампиране  и 

търговия с работно облекло и дрехи. 
3. Срок на наемното отношение  –  5 (пет)  години. 
4. Месечна наемна цена – 435,00 (четиристотин тридесет и пет) лв. /месец  с  

вкл. ДДС. 
5.  Депозитната вноска на спечелилия  участник  в търга не се връща, а се 

задържа до  изтичане срока на договора, или до прекратяването му поради друга 
причина, като гаранция срещу евентуално неизпълнение от негова страна. 

6. Заповедта да се обяви на видно място в сградата на гимназията и да се 
публикува на интернет страницата й. 
  

На основание чл. 55, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за 
държавната собственост заповедта да се съобщи  в тридневен срок от издаването й 
на кандидатите участвали в търга по реда на чл. 61, ал. 1 от Административно 
процесуалния кодекс. 

На основание чл. 55, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за 
държавната собственост, заинтересованите участници могат да обжалват заповедта 
по реда на чл. 84, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс. 

 
 
 
 
 
инж. ЛЮДМИЛА НАЧЕВА 
Директор  на ПГ по текстил 
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