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МУЗИКАЛНО – ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР “КОНСТАНТИН КИСИМОВ” 

ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

5000 гр. Велико Търново, ул. «Васил Левски» 4, тел. 062/625851, факс 062/623526,E-mail: mdtvtarnovo@gmail.com 

 
 

ЗАПОВЕД № РД 08-20/23.06.2022 г. 
 

На основание чл. 14, чл. 16, ал. 2, чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната 
собственост (ЗДС) и чл. 13 от Правилника за прилагане на Закона за държавната 
собственост (ППЗДС) ОТКРИВАМ процедура за отдаване под наем за срок от 10 
(десет) години чрез търг с явно наддаване на самостоятелни търговски обекти – 
публична държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на 
Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ град Велико Търново при 
следните условия: 

 
І. ПРЕДОСТАВЯНИ ПОД НАЕМ ОБЕКТИ: 
I.I. Самостоятелен търговски обект „Център за култура, туризъм и спорт“, 

разположен в южната част на Партерния етаж в сградата на Музикално-драматичен 
театър „Константин Кисимов“ в град Велико Търново, представляваща Сграда с 
идентификатор 10447.507.60 по КК и КР на град Велико Търново, изградена в 
Поземлен имот с идентификатор  10447.507.60 по КК и КР на град Велико Търново, 
за който е отреден УПИ I – За културни дейности – за Театър, в квартал 65 по 
подробния устройствен план (ПУП) на град Велико Търново, представляващ Закрита 
търговска площ (с полезна площ 106,50 кв. м.) и Открита търговска площ (110 кв. м.) 
пред търговския обект – Част от имот публична държавна собственост, предоставен 
за стопанисване и управление на Музикално-драматичен театър „Константин 
Кисимов“, град Велико Търново; 

I.II. Търговски обект – „Кафе-бар“ – Павилион № 1 – за кафе, коктейли, цигари 
и алкохол със застроена площ от 68 кв. м. (отразен в КК и КР като сграда с 
идентификатор  10447.507.60.8 – Сграда за търговия; сграда с идентификатор 
10447.507.60.9 – Сграда за търговия) и открита търговска площ – Площадка от 91,50 
кв. м., разположени в западната част на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 
10447.507.60 по КК и КР на град Велико Търново (УПИ I в кв. 65 по ПУП на град 
Велико Търново); 

I.III. Търговски обект – „Снек-бар“ – Павилион 2 (отразен частично в КК и КР на 
град Велико Търново като сграда с идентификатор 10447.507.60.7 – сграда за 
търговия) и Открита търговска площ – Площадка, разположени в западната част на 
ПИ с идентификатор 10447.507.60 по КК и КР на град Велико Търново (УПИ I в кв. 65 
по ПУП на град Велико Търново); 

I.IV. Обект – Паркинг в югозападната част на ПИ с идентификатор 
10447.507.60 по КК и КР на град Велико Търново (УПИ I в кв. 65 по ПУП на град 
Велико Търново). 

Мотиви: Имотите се отдават под наем поради невъзможност за 
стопанисването и ползването им от Музикално–драматичен театър „Константин 
Кисимов“ град Велико Търново, поради предназначението на имотите за търговски 
нужди, което предназначение не попада в дейността на Музикално–драматичен 
театър „Константин Кисимов“ град Велико Търново. Същевременно, приходите от 
наеми на имоти са предвидени в бюджета на театъра, т. е. без тях приходната част 
от бюджета не може да бъде изпълнена. 
 

ІІ. ПЪРВОНАЧАЛНА МЕСЕЧНА НАЕМНА ЦЕНА без включен дължим данък 
добавен стойност (ДДС): 

II.I. Самостоятелен търговски обект „Център за култура, туризъм и спорт“ – 
1800 лева, от които 1310 лева за закритата полезна площ и 490 лева за откритата 
площ; 
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II.II. Търговски обект – „Кафе-бар“ – Павилион № 1 – за кафе, коктейли, цигари 
и алкохол – 491 лева, от които 433 лева за закритата полезна площ и 58 лева за 
откритата площ; 

II.III. Търговски обект – „Снек-бар“ – Павилион 2 – 547 лева, от които 525 лева 
за закритата полезна площ и 22 лева за откритата площ; 

II.IV. Обект – Паркинг – 2750 лева. 
Забележка: За търговските обекти по т. II.I, II.II и II.III наемът се намалява за 

времето от 01.10 на съответната година до 31.03. на следващата й с цената за 
откритите площи, увеличена с процента на стъпката на наддавателното 
предложение на спечелилия участник. За времето на намаляване на цената, 
съответния наемател няма право да извършва търговската си дейност върху 
откритите площи. 
 

ІІІ. СТЪПКА ЗА НАДДАВАНЕ: 
III.I. за всеки от отдаваните под наем обекти, стъпката за наддаване не може 

да бъде по-малка от 1% от първоначалната наемна цена и по-голяма от 10 % от 
първоначалната наемна цена. 
 

ІV. Търговете ще се проведат в сградата на МДТ "Константин Кисимов" гр. В. 
Търново, ул. „Васил Левски" № 4 - северен вход, първи етаж, хорова зала, за обекти 
и на дати както следва:  

На 28.07.2022 г. 
- от 10,00 часа за обект Самостоятелен търговски обект „Център за култура, 

туризъм и спорт“; 
- от 11,00 часа за обект „Кафе-бар“ – Павилион № 1 – за кафе, коктейли, 

цигари и алкохол; 
- от 14,00 часа за обект „Снек-бар“ – Павилион 2; 
- от 15,00 часа за обект Паркинг. 
ЗА ВСЕКИ ОБЕКТ СЕ ПРОВЕЖДА ОТДЕЛНА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА.  

 
V. ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ: 
V.I. Върху месечния наем се дължи и ДДС. При предаването на обекта и 

сключване на наемния договор, наемателят е длъжен да е внесъл наема за първия 
месец от срока на договора, както и гаранционна вноска в размер за всеки обект 
посочен в договора за наем. Внесеният депозит за участие се приспада от 
гаранционната вноска и от дължимия наем за първия месец. Другите условия на 
наемното правоотношение са подробно отразени в наемния договор. 

Всички такси за битови отпадъци, комунални услуги, консумативи и разходи за 
текущи ремонти са за сметка на наемателя. 
 

VI. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ: 
VI.I. Кандидатът да е вписан в съответния регистър - Търговския регистър и 

регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, а за юридическите лица с 
нестопанска цел, които не са пререгистрирани в ТРРЮЛНЦ – в съответното 
фирмено отделение на окръжния съд. За участниците чуждестранни лица – в 
аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът 
е установен);  

VI.II. Кандидатът да няма изискуеми задължения за данъци и задължителни 
осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по 
седалището на Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ град Велико 
Търново и на кандидата, или аналогични задължения съгласно законодателството 
на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в 
сила акт на компетентен орган, както и изискуеми задължения по договори с 
Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“, град Велико Търново; 
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VI.III. Кандидатът да не е обявен е в несъстоятелност или да не е в 
производство по несъстоятелност, или да не е в процедура по ликвидация, или да не 
е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от 
Търговския закон, или да не е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът 
е чуждестранно лице – да не се намира в подобно положение, произтичащо от 
сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен; 

VI.IV. Лицата, представляващи кандидата, както и лицата от управителен или 
контролен орган на кандидата да не са осъждани с влязла в сила присъда, за 
престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 
252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния 
кодекс. 

 
Изискванията по горните т. VI.I – т. VI-IV се удостоверяват, както следва: 
по т. VI.I. – с информация за идентификационен код по чл. 23, ал. 4 от Закона 

за Търговския регистър и регистъра на юридическите лице с нестопанска цел, а за 
юридическите лица с нестопанска цел, които не са пререгистирани в Търговския 
регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел – с удостоверение за 
актуално състояние, издадено от съответния окръжен съд, след 01.06.2022 г., а за 
участниците чуждестранни лица – съответния документ, издаден от компетентен 
орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. 

 по т. VI.II. – с удостоверение от органите по приходите и удостоверение от 
общината по седалището на МДТ „Константин Кисимов“ град Велико Търново и на 
кандидата и удостоверение от МДТ "Константин Кисимов" град Велико Търново, а за 
участниците чуждестранни лица – със съответния документ, издаден от компетентен 
орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. 

по т. VI.III.  – с удостоверение, издадено от Агенция по вписванията, а за 
юридическите лица с нестопанска цел, които не са пререгистрирани в Търговския 
регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел – с удостоверение от 
съответния окръжен съд по седалището им, а за участниците чуждестранни лица – 
съответния документ, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на 
държавата, в която участникът е установен. 

по т. VI.IV.  – със свидетелство за съдимост, а за чуждестранни лица с 
аналогичен документ, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на 
държавата, чиито гражданин е лицето. 

 
 VII. При провеждане на търга, вкл. при наддаването, кандидатът се представ-
лява само от законния му представител, посочен в ТРРЮЛНЦ или в 
удостоверението за актуално състояние или от аналогичен документ, издаден от 
компетентен орган на държавата, в която кандидатът е установен или от лице с 
изрично пълномощно от представляващия участника, с нотариално заверен подпис.  
  

VIII. Предназначението на обектите е посочено по-горе в описанието им. 
  

IX.УТВЪРЖДАВАМ ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ, като неразделна част от тази 
заповед, както следва:  

IX.I. Процедура за провеждане на търга обща за всички обекти;  
IX.II. Проекти на договор за наем - 4 бр. (за всеки обект);  
IX.III. Заявление за участие - образец № 1;  
IX.IV. Изисквания към кандидатите – образец № 2;  
IX.V. Списък на документите, които следва да бъдат представени от всеки 

участник – образец № 3;  
IX.VI. Декларация-съгласие по образец за обработване на лични данни – 

образец № 4; 
IX.VII. Обява. 
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Комплектът тръжна документация от т. IX.I до т. IX.VII вкл. за всеки обект, 
както и препис-извлечение от настоящата заповед да се връчват на всеки кандидат 
при заплащане цената на тръжната документация. 
   

X. Определям цена на комплект тръжна документация, както следва: 
X.I. За обект „Център за култура, туризъм и спорт“ – 30 лева; 
X.II. Търговски обект – „Кафе-бар“ – Павилион № 1 – за кафе, коктейли, 

цигари и алкохол – 30 лева; 
X.III. Търговски обект – „Снек-бар“ – Павилион 2 – 30 лева; 
X.IV. Обект – Паркинг – 30 лева. 
Цената на тръжната документация се заплаща при получаването й - в брой в 

касата на МДТ "К.Кисимов" или по следната банкова сметка: Банка: УниКредит 
Булбанк – Велико Търново; IBAN: BG 71 UNCR 7527 3140 2661 01; Титуляр –
Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“, град Велико Търново.    

XI. Определям депозит за участие в търга за всеки обект по отделно, както 
следва: 

XI.I. За обект „Център за култура, туризъм и спорт“  – 3600 лв; 
XI.II. Търговски обект – „Кафе-бар“ – Павилион № 1 – за кафе, коктейли, 

цигари и алкохол – 982 лева; 
XI.III. Търговски обект – „Снек-бар“ – Павилион 2 – 1094 лева; 
XI.IV. Обект – Паркинг – 5500 лева. 

 
 Депозитът за участие се внася по банков път по сметката на МДТ „Константин 
Кисимов“ град Велико Търново: Банка УниКредит Булбанк; IBAN  
BG71UNCR75273140266101; BIC code UNCRBGSF. При непроведен търг за някои от 
обектите, внесените депозити се връщат на съответния/те участник/ци. 
       

XII. Издаваните на кандидатите удостоверенията за наличие или липса на 
задължения към МДТ “Константин Кисимов“ да се изготвят и подписват само от 
главния счетоводител.  
  

XІII. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА: 
XIII.I. Оглед на обекта и закупуване на тръжна документация от 27.06.2022 г. 

до 26.07.2022 г. - в работни дни от 10,00 до 16,00 часа чрез администрацията на 
МДТ - стая № 1 на трети етаж (каса). За извършения оглед се съставя протокол за 
оглед в два еднообразни екземпляра, който съдържа описание на състоянието на 
съответния обект и описание на съоръженията/оборудването, които ще бъдат 
налични при отдаването на обекта под наем. Протоколът се подписва от 
представител на МДТ „Константин Кисимов“ град Велико Търново и 
представляващия кандидата или упълномощен от него с нотариално заверено 
пълномощно представител. След подписването на двата екземпляра от протокола, 
единият от тях се предоставя на кандидата срещу подпис, а други се предава на 
заместник-директор АСД за прилагане към преписката по търга. 

XIII.II. Заявления за участие в търга се подават в срок до 16.00 часа на 
27.07.2022 г. на място - в стая на заместник директор АСД на втория етаж или чрез 
куриер. В случай, че заявлението е подадено чрез куриер, същото следва да е 
постъпило в Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ в срока по 
предходното изречение – до 16.00 ч. на 27.07.2022 г. 

XIII.III. Заявлението за участие, заедно с всички изискуеми документи, се 
подават поставени в непрозрачен запечатан плик, съдържащ определения в 
процедурата надпис.  

XIII.IV. За дейностите по предходните т. XIII.I., XIII.II и XIII.III. определям 
отговорници, както следва: за огледи на обектите - Петко Иванов Петков /инспектор/, 
за продажба на тръжна документация - Станка Донкова Костадинова /касиер-
счетоводител/, за издаване на удостоверения за липса на задължения към МДТ „К. 
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Кисимов“ – Надка Манева Яламова /и. д. главен счетоводител/, а за приемане на 
заявленията за участие Надка Манева Яламова /заместник директор АСД/. 

XIII.V. Не се допускат до участие в търга кандидати, които: в определените за 
това срокове не са закупили тръжна документация за всеки един от обектите, за 
които кандидатстват, не са внесли депозит за участие, не са заявили участие по 
предвидения в процедурата ред, вкл. не са подали заявлението за участие и другите 
изискуеми документи до изтичането на определения за това срок; кандидати, които 
не отговарят на условията и изискванията; кандидати, които не са представили 
необходим/и документ/и или представените документи по преценка на комисията са 
непълни или нередовни. Кандидат се отстранява от участие в търга и в случаите 
изрично предвидени в Процедурата.  
 
 XIV. Търгът да се разгласи чрез публикуване на обява в два национални 
ежедневник и в един местен вестник и на интернет-страницата на МДТ най-малко 30 
календарни дни преди крайния срок за подаване на заявления за участие. 
Заместник- директор АСД да осигури и съхрани, всички вестници с публикувани 
обяви, както и всички други създадени и постъпили във връзка с търга документи. 
 
 ХV.Отдаваните под наем обекти са самостоятелни търговски обекти в имо-
та/сградата на МДТ и са обособени и съществуват като такива съобразно дейст-
ващото законодателство от преди повече от 20 години, без с това да се засяга по 
какъвто и да било начин дейността на МДТ. Приходите от получените наеми 
постъпват в бюджета на Министерство на културата и се използват по 
предназначение. 
 

Заповедта за определяне на наематели да се постави на таблото за обяви в 
сградата на МДТ „Константин Кисимов“ в 7-дневен срок от датата на провеждане на 
търга на основание чл. 56  ППЗДС. 

Препис на тази заповед, както и одобрената процедура за провеждане на 
търга да се поставят на интернет страницата на МДТ и на таблото за обяви в 
сградата. 

Препис от тази заповед да се връчи за изпълнение на посочените в нея 
служители на МДТ „Константин Кисимов“, град Велико Търново. 
 
 

ВАСИЛ ВЪЛЧЕВ 

Заличен подпис по ЗЗЛД 
ДИРЕКТОР 

МДТ “Константин Кисимов” 

     


