МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
гр.Първомай, ул.”Бр.Миладинови”-север № 53А, тел./факс:0336 62912-директор, e-mail: pgss_parvomai@abv.bg

ЗАПОВЕД № 731
от 14.07.2015 година

На основание чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1от Закона за държавната собственост и в
изпълнение на писмо изх.№21-2653/20.01.2015 г. на МЗХ
НАРЕЖДАМ:
ОТКРИВАМ ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА
ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА :
ОБЕКТ ”ПАВИЛИОН ЗА ЗАКУСКИ”
с площ 16,5кв.м и прилежаща площ от фоайето с площ 8 кв.м
при следните условия:
І Общи тръжни условия
1.Да се публикува обява за провеждане на търга при условията на чл.44 от ППЗДС.
2.Дата и час на провеждане на търга – 08.09.2015г. от 1300 часа.
3.Място за провеждане – в кабинета на главния счетоводител.
4.Вид на процедурата – търг с тайно наддаване.
5.Първначална цена – 160 лева на месец,
6.Срок за отдаване на обекта под наем – 3/три/ години.
7.Предназначение на обекта –извършване на дейности/ продажба на закуски и напитки/ с
които не се възпрепятства учебно – възпитателния процес.
8.Наемателят няма право да закупува обекта.
ІІ.Специфични тръжни условия:
1.Оглед на обекта и закупуване на тръжна документация – всеки работен ден от 22.07.2015г.
до 03.09.2015 г. от 800 до 1300 часа.
2.Цена на тръжната документация – 25,00 лева.
3.Заявки за участие се приемат в деловодството на училището до 1200часа на 04.09.2015 г.
4. Задължителен депозит за участие в размер на 50% от първоначалната наемна цена се
внася в касата на училището до 1200часа на 04.09.2015 г.
5.Ако на обявената дата се яви само един кандидат, изчаква се един час и кандидата се
обявява за спечелил търга.
6.Ако на втората обявена дата не се явят кандидати, да се проведе трети търг.
ІІІ.Комисия за организиране и провеждане на търга:
Председател:
Елена Златева
Квалификация – юрист
членове
1.Марийка Тодорова Гъделева
на длъжност - гл.счетоводител в ПГСС “Васил Левски”
квалификация – икономист
2.Илияна Атанасова Колева

на длъжност – ЗАС в ПГСС “Васил Левски”
квалификация - икономист
Резервни членове:
1.Георги Христев Кирев- ПДУПД
2.Анка Ангелова Петрова- счетоводител
ІV.Утвърждавам тръжна документация .
Настоящата заповед да се сведе до знанието на лицата за сведение и изпълнение.
инж.Росица Генова
Директор на ПГСС “Васил Левски”
гр.Първомай

