
Професионална гимназия по аудио- , видео- и телекомуникация 
“Александър Степанович Попов” 

 

София, п.к.1309            тел. 02 / 822 11 86, 828 50 10  

бул. Сливница № 10             e-mail: pgavt_popov@abv.bg 

                                https://aspopov.bg/ 

 

 

На основание, чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от ЗДС, чл.13, ал.1 от ППЗДС, чл.257, ал.2 и  

чл.289, ал.2 от Закона за предучилищното и училищно образование 

 

О Б Я В А 

1. Открива търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична държавна  
собственост: Училищна лафка- бюфет и склад с площ 37,48 м2  

находящ се на приземния етаж в сградата на Професионална гимназия по аудио-, видео и 
телекомуникация „А.С.Попов“, гр.София, бул.”Сливница”, No10. 

2. Начална наемна месечна цена е 260.00 / двеста и шейсет /лв. 
3. За периода на ваканциите (от 1 юли до 15 септември) и на дистанционно обучение при 

пандемия /за цялото училище/ , наемателят ще заплаща 20 % от наемната месечна цена. 
4. Срок на действие на договора – пет години. 
5. Депозит за участие в търга 260.00 /двеста и шейсет/лв. 
6. Оглед на обекта – всеки работен ден от 10.00 часа до 15.00 часа  
 от 29.12.2022г. до 01.02.2023г. 
7. Краен срок за приемане на заявления за участие - до 16.00 часа на 02.02.2023г 

8. Търгът ще се проведе от 15:30 часа на 03.02.2023г. в сградата на Професионална гимназия 
по аудио-, видео и телекомуникация „А.С.Попов“, гр.София, бул.”Сливница”, No10. 
9. Участникът, спечелил търга, внася депозитна вноска в размер на месечната наемна цена, 
която ще бъде освободена след изтичане на договора, ако са изплатени всички дължими суми.  
10. Наемателят да спазва изискванията на Наредба No 37 от 21 юли 2009 г. за здравословно 

хранене на учениците и Наредба No 2 от 20 януари 2021 г за специфичните изисквания към 

безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове 
и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както 
и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици. 

 

За справки: тел. 02 822 11 86 


