ОБЯВА
Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника „Н. Й. Вапцаров“ (ПГ
по ПСТТ), със седалище гр. Ямбол, ул. „Търговска” № 89, на основание чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1
от Закона за държавната собственост и Заповед № 655/13.05.2016 г. на директора на ПГ по ПСТТ
- Ямбол, обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател на части от недвижим имот
– публична държавна собственост, представляващи следните обекти:
1. “РЕМОНТНА РАБОТИЛНИЦА”, находяща се в двора на ПГ по ПСТТ “Н. Й. Вапцаров” – гр.
Ямбол, ул. «Търговска» № 89 с площ 100 м2., представляваща част от сграда;
2. “РЕМОНТНА РАБОТИЛНИЦА”, находяща се в двора на ПГ по ПСТТ “Н. Й. Вапцаров” – гр.
Ямбол, ул. «Търговска» № 95 с площ 140 м2., представляваща част от сграда;
3. “НИСКО ТЯЛО“, находящо се в общежитието на ПГ по ПСТТ “Н. Й. Вапцаров” – гр. Ямбол,
ул. «Търговска» № 89 с площ 123 м2, представляващо част от сграда.
Срок на наемното отношение – 5 години от датата на сключване на договора и подписване на
приемо-предавателния протокол за предаване на обекта. Началната тръжна цена: 3.00 лв/м2.
Наемът се заплаща до 5-то число на следващия месец по банков път, по сметка на ПГ по ПСТТ:
ОББ АД, гр. Ямбол, IBAN: BG49UBBS80023106142300, BIC: UBBSBGSF. Консумативните разходи –
електроенергия и вода, свързани с експлоатацията на обекта, са за сметка на наемателя и се
заплащат в срок до 15-то число на месеца, следващ отчитания месец в брой в касата на ПГ по
ПСТТ или по банков път по посочената банкова сметка на ПГ по ПСТТ. Такса смет за обекта се
заплаща в законоустановения срок – до 30 април на следващата календарна година.
Минималните изисквания към кандидатите са подробно описани в тръжната документация.
Същата се получава в сградата на ПГ по ПСТТ - Ямбол на ул. „Търговска” № 89, етаж І, Канцелария,
всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа и от 13.00 до 16.30 часа от датата на публикацията на
обявата до 17.06.2016 г. вкл. Депозитът за участие е 100,00 лв. (сто лева), платими в касата на ПГ
по ПСТТ - Ямбол. Оглед ще се извършва от датата на публикацията на обявата до 17.06.2016 г.
вкл. всеки работен ден от 14:00 до 16:00 часа след предварителна заявка на тел. 0894449503, в
присъствието на представител на ПГ по ПСТТ.
Търгът ще се проведе на 20.06.2016 г. от 14.00 часа в библиотеката на ПГ по ПСТТ, гр. Ямбол, ул.
„Търговска” № 89 от комисия, назначена със заповед на директора на ПГ по ПСТТ - Ямбол.
Заявления се подават в сградата на ПГ по ПСТТ - Ямбол на ул. „Търговска” № 89, етаж І,
Канцелария всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа и от 13.00 до 16.30 часа от датата на
публикуването на обявата до 17.06.2016 г. включително или по пощата с препоръчано писмо с
обратна разписка, като върху плика се посочва адрес за кореспонденция, телефон и по
възможност факс и електронен адрес. На разглеждане подлежат само Заявления, които са
депозирани в Канцеларията на ПГ по ПСТТ – Ямбол най-късно до 16:30 часа на 17.06.2016 година
или изпратени по пощата с пощенско клеймо до 17.06.2016 г. Лице и телефон за допълнителна
информация: инж. Васил Василев 0894449503.

