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 ДЕТСКА ГРАДИНА № 23  “ИГЛИКА”  -  ВАРНА 

 

 

О  Б  Я  В  А 
На основание чл.259 от ЗПУО, заповеди № 1969/16.06.2014 г. и 3642/03.10.2016 г., на Кмета на 

Община Варна и чл.9 във връзка с чл.1, ал.2 от НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, 

УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО  

О  Б Я  В  Я  В  А 

КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ  ЗА ОТДАВАНЕ  ПОД НАЕМ  ПОЧАСОВО НА ПОМЕЩЕНИE  ОТ 

ДЕТСКАТА ГРАДИНА  ЗА  ОБРАЗОВАТЕЛНА И УЧЕБНА ДЕЙНОСТ, КАКТО СЛЕДВА: 

             •Физкултурен салон в ДГ №23 „Иглика” на улица „Лазур”№2, с площ  – 

68 кв.м.- начална конкурсна цена на обекта определена по действащата “Методика за 

определяне на стартови базисни цени при обявяване на търг  за  отдаване под наем на 

общински недвижими имоти” приета от Общински съвет - 8,00 лева за един 

астрономически час, за:  

Школа по народни танци: 
позиция Ден от 

седмицата 

Час на 

заниманията 

дейност Срок на договора 

Обособена 

позиция  1:   

вторник     16:30-17:30 ч.   Народни танци 30.06.2023 г. 

Обособена 

позиция  2:   

четвъртък 16:30-17:30 ч.   Народни танци 30.06.2023 г. 

Участниците кандидатстват за Обособени  позиции 1  и 2 едновременно. 

 

Школа детска Зумба: 
позиция Ден от 

седмицата 

Час на 

заниманията 

дейност Срок на договора 

Обособена 

позиция  3:   

понеделник 16:30-17:30 ч.   Зумба 30.06.2023 г. 

Обособена 

позиция  4:   

сряда    16:30-17:30 ч.   Зумба 30.06.2023 г. 

Участниците кандидатстват за Обособени  позиции 3  и 4  едновременно. 

 

Школа Комплекс- спортове с топка(баскетбол, волейбол, футбол, 

хандбал и др.): 
позиция Ден от 

седмицата 

Час на 

заниманията 

дейност Срок на договора 

Обособена 

позиция  5:   

сряда   11:00-12:00 ч.   Игри с топка 30.06.2023 г. 

Обособена 

позиция  6:   

петък   16:30-17:30 ч.   Игри с топка 30.06.2023 г. 

Участниците кандидатстват за Обособени  позиции  5  и 6  едновременно. 
 

•Ателие за допълнителни дейности в ДГ №23 „Иглика” на улица „Лазур”№2, с 

площ  –15 кв.м.- начална конкурсна цена на обекта определена по действащата 

“Методика за определяне на стартови базисни цени при обявяване на търг  за  отдаване 

под наем на общински недвижими имоти” приета от Общински съвет - 6,00 лева за 

един астрономически час:  

 Школа по английски език: 
позиция Ден от 

седмицата 

Час на 

заниманията 

дейност Срок на договора 

Обособена 

позиция  7:   

вторник    16:30-17:30 ч.   Англ.език 30.06.2023 г. 

Обособена 

позиция  8:   

четвъртък    16:30-17:30 ч.   Англ.език 30.06.2023 г. 

Участниците кандидатстват за Обособени  позиции 7 и 8 едновременно. 
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Школа художествена декорация и приложни техники: 
позиция Ден от 

седмицата 

Час на 

заниманията 

дейност Срок на договора 

Обособена 

позиция  9:   

понеделник 16:30-17:30 ч.   Рисуване и 

декорация 

30.06.2023 г. 

 

Школа театрално изкуство: 
позиция Ден от 

седмицата 

Час на 

заниманията 

дейност Срок на договора 

Обособена 

позиция  10:   

сряда   16:30-17:30 ч.   Творчество и 

сценична изява 

30.06.2023 г. 

Обособена 

позиция  11:   

петък   16:30-17:30 ч.   Творчество и 

сценична изява 

30.06.2023 г. 

Участниците кандидатстват за Обособени  позиции 10 и 11 едновременно. 

 

Срок и място за получаване на конкурсната документация от 

15.06.2020 г. до 29.06.2020 г. от 10,00 до 15,30 часа в канцеларията на ЗАС 

в ДГ№23 ”Иглика” на  ул.”Лазур” №2 и на сайта на детската градина 

http://dg-23iglika.eu/ 

 

          Конкурсната документация включва: 

 Условия на конкурса 

 Декларация по образец за получаване и запознаване с конкурсните 

условия; 

 Декларация по образец за извършен оглед на обекта 

 Декларация по образец за неразгласа на информацията, предоставена 

във връзка с участието в конкурса; 

 Проект на договор. 

 

Участниците в конкурса следва да внесат депозит за участие в размер на 

стартовата месечната наемна цена, определена по действащата „Методика за 

определяне на  стартови базисни цени при обявяване на търг за отдаване под наем на 

общински не жилищни имоти”. Внася се по банков път в сметката на ДГ №23 

“Иглика”, а именно: 

Банка: ЦКБ АД –ВАРНА 

      IBAN: BG36  CECB  9790 0 33D2  0799  00   

            BIC: CECBBGSF    

Срок и място за подаване на предложенията от 15.06.2020 г. до 29.06.2020 г. от 

10.00 до 15.30 часа в канцеларията на ЗАС в ДГ№23 ”Иглика” на  ул.”Лазур” №2.  

Огледът на обекта може да се извърши при получаване на конкурсната 

документация или в периода на приемане на документи, след предварителна уговорка . 

Конкурсът ще се проведе на 30.06.2020 г. (вторник) от 13:00 ч в методичния 

кабинет в  ДГ№23 ”Иглика” на  ул.”Лазур” №2.  

Участниците в конкурса представят предложенията си в запечатан непрозрачен 

плик, върху който отбелязват името /фирмата/ и адреса на участника, обекта - 

предмет на конкурса и обособените позиции, за които кандидатстват. 

Съобщението за провеждане на конкурса се обявява в два местни ежедневника, 

на информационното табло в ДГ №23 и сайта на детската градина http://dg-23iglika.eu/ 
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Предложението за участие в конкурса трябва да съдържа: 

Заявление по образец за участие в конкурса; 

ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани в 

Търговския регистър към Агенцията по вписванията), съдебно удостоверение за 

актуалното правно състояние на заявителя (за юридически лица с нестопанска цел , 

регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ) или документ за самоличност за физически лица 

(копие, заверено от участника); 

За юридически лица и еднолични търговци - съдебни удостоверения, издадени 

на участника, че: 

> Не е обявен в несъстоятелност 

> Не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност 

> Не се намира в ликвидация 

               Декларация по образец за получаване и запознаване с конкурсните условия; 

Декларация по образец за извършен оглед на обекта; 

Декларация по образец за не разгласа на информацията, предоставена във 

връзка с участието в конкурса; 

Платежен документ за внесен депозит; 

Удостоверение за липса на задължения по данъчно - осигурителната сметка от 

съответното подразделение на Националната агенция за приходите (оригинал 

или копие, заверено от участника); 

Служебна бележка за недължими общински вземания към Община Варна 

(оригинал или копие, заверено от участника); 

Проект на договор, подписан от участника; 

Свидетелство за съдимост за преподавателите, които ще осъществяват 

дейността, за която се наема помещението; 

Ценово предложение в запечатан непрозрачен плик; 

Документи,удостоверяващи необходимата квалификация и учителска 

правоспособност на преподавателите. 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА: 

На първо място се класира участникът, предложил най-висока цена за съответната 

позиция.  

При условие, че двама участници са предложили еднаква цена, няма законови критерии 

за определяне на един участник като спечелил конкурса. В този случай процедурата 

следва да се прекрати и да се проведе нов конкурс. 

Преди сключване на договора участниците, спечелили конкурса, представят 

Учебна програма за провеждане на заниманията, съобразена с рамковите 

изисквания за учебна програма  в детска градина. Учебната програма става 

неразделна част от договора. 

 

 ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ :  

НАДЕЖДА МИТЕВА – ЗАС – 0879/491865   
 


