СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“
2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. „Христо Ботев“ №1,
тел: 0893 60 52 47, 0892 60 20 57 e-mail: souablanica@abv.bg, suablanica@abv.bg

О Б Я В А
Във връзка с Решение № 530 от Протокол № 36 от 26.02.2007 г. от проведено
редовно заседание на ОбС – град Хаджидимово и точка 20 от раздел ІІ. „Права,
задължения и отговорности за второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити” от Заповед № 65 от 06.03.2013 г. на Кмета на Община Хаджидимово
О Б Я В Я В А М
ТЪРГ с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на следното:
1.ПОМЕЩЕНИЕ –публична общинска собственост с площ от 132 кв. метра
(сто тридесет и два квадратни метра) – намиращо се в приземния етаж на сградата на
гимназия на СУ „Св. Паисий Хилендарски”, находящо се в УПИ – парцел ХІ
(единадесети) от квартал 2 (втори) по сега действащия план на с. Абланица, община
Хаджидимово, одобрен със заповед №2189/20.12.2001 година на кмета на общината.
Начална тръжна цена в размер на 300,00 лева (триста лева). Депозит за участие
300,00 лева (триста лева).
2. 2 (два) квадратни метра – по 1(един) квадратен метър от основната сграда и
сградата на гимназията на СУ „Св. Паисий Хилендарски” за разполагане на автомати
за топли напитки.
Начална тръжна цена в размер на 40,00 лева (четиридесет лева). Депозит за
участие 40,00 лева (четиридесет лева).
Вид на търга – търг с явно наддаване.
Начин и срок на плащане на месечната наемна цена до 10-то число на текущият
месец в касата на СУ „Св. Паисий Хилендарски” с. Абланица.
Търгът ще се проведе в конферентната зала на СУ „Св. Паисий Хилендарски” с.
Абланица на 19.04.2017 г. /сряда/ от 14,00 ч.
Депозит за участие се внася най-късно до 18.04.2017 г.по банковата сметка на
СУ „Св. Паисий Хилендарски”:
IBAN: BG61IORT80493100132700, BIC : IORTBGSF
в Търговска Банка ”Инвестбанк” АД – офис Хаджидимово
Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден от 0800 ч. до 1700 ч. до
18.04.2017 г., след представяне на документ за закупена тръжна документация.
Тръжна документация се закупува от счетоводството на СУ „Св. Паисий
Хилендарски” с. Абланица. срещу невъзстановими 40,00 (четиридесет) лева за
помещението по точка І.1 и 10 (десет) лева за терена по точка І.2. всеки работен ден
от 0800 ч. до 1700 ч. от датата на публикуване на обява в един ежедневник до
17.04.2017 г. Регистрирането за участие в търга, ведно с изискващите се документи
/съгласно тръжните условия на настоящия търг/ се извършва до 1400 ч. в деня на търга
пред тръжната комисия
В случай на непровеждане на търга, повторен търг ще се проведе на 27.04.2017г
(четвъртък) при същите условия, на същото място и час.
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