НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ХАДЖИ ГЕНЧО” - ТЕТЕВЕН ;
ул. „Х.Генчо” № 8; тел / факс: 0678 5 21 83 ; e-mail: h.gencho@mail.bg
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

О Б Я В А
НУ „Хаджи Генчо“ на основание Заповед № 75 / 24.02.2021 г. на Директора на НУ
„Хаджи Генчо“, във връзка с Решение №369/28.01.2021 г. на Общински съвет – Тетевен и
при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на
част с площ от 32 кв. м от поземлен имот с идентификатор 72343.500.8157 по кадастралната
карта и кадастрални регистри на гр. Тетевен, одобрени със Заповед РД-18-16/06.03.2009 г. на
изп. директор на АГКК (застроен урегулиран поземлен имот VIII, кв. 60 по ПУП на гр.
Тетевен – публична общинска собственост), целият с площ от 4 151 кв. м, при граници и
съседи: 72343.500.1206, 72343.500.1208, 72343.500.7010, 72343.500.7027, 72343.500.7040,
72343.500.7044, актуван с АОС №42/20.12.1998 г., представляваща помещение „Бюфет“ за
закуски, при следните условия:
1. Начална тръжна месечна наемна цена – 183,08 лв. (сто осемедесет и три лв. и 08 ст.), без
ДДС.
2. Срок на отдаване – 4 (четири) г.
3. Търгът ще се проведе на 11.03.2021 г. от 14,00 часа в Дирекцията на НУ "Хаджи Генчо".
4. Подадените предложения за участие в търга ще бъдат класирани съобразно критерия
„Най – висока предложена цена”.
5. Срок, място и цена за закупуване на документация за участие – до 16.00 часа на 10.03.2021
г. в канцеларията на НУ "Хаджи Генчо", цена – 50 лв. без ДДС.
6. Предложенията за участие се приемат в запечатан плик до 12.00 часа на 11.03.2021 г. в
канцеларията на НУ "Хаджи Генчо".
7. Депозитна вноска за участие – 10 % от първоначалната тръжна месечна наемна цена,
внесена в касата на Центъра за административно обслужване при ОбА Тетевен или по
набирателна банкова сметка на Община Тетевен: IBAN BG95 UBBS80023300398910, BIC
UBBSBGSF срок до 11.00 часа на 11.03.2021 г.

8. Оглед на имота всеки работен ден от 8.00 ч. до 16.00 часа на 10.03.2021 г. след представяне
на платежен документ за закупена тръжна документация и предварително съгласуване с
Директора на НУ „Хаджи Генчо“.
9. Когато в срока за подаване на предложенията не постъпи предложение, да се проведе
повторен търг на 18.03.2021 г. от 14,00 ч., като закупуването на тръжна документация и оглед
на обекта се извършват до 16.00 ч. на 17.03.2021 г. Предложенията за участие се подават до
12.00 часа на 18.03.2021 г., внасянето на депозит за повторен търг се извършва до 11.00 часа
на 18.03.2021 г.
Допълнителна информация на тел.: 067852183

