МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „АКАДЕМИК КИРИЛ ПОПОВ”
4001 Пловдив, ул. „Чемшир” № 11, тел.: +359 32 643 157; e-mail: omg_plovdiv@abv.bg, www.omg-bg.com

ОБЯВА
На основание чл. 8 от ЗОС, чл. 13, ал. 1 от НРПУРОИ, както и в изпълнение на Годишната
програма на Община Пловдив за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за
2018 г., приета с Решение № 28 взето с протокол № 2 от 31.01.2018 г., посл. изм. и доп. с Решение
№ 268, взето с Протокол № 12 от 12.07.2018 г. на Общински съвет - Пловдиви НАРЕДБА за реда
за поставяне на преместваеми обекти.
ОБЯВАМ ПРОЦЕДУРА
ПО ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО
НАДДАВАНЕ, за срок от 5 (пет) години за част от недвижим имот – публична общинска
собственост, находящ се в гр. Пловдив, район „Западен“, МГ „Акад. Кирил Попов" ул. „Чемшир”
N 11, а именно:
1.1. част от имот с площ 5.01 кв. м., предназначена за 1 бр. вендинг автомат за продажба на топли
напитки , находяща се в централна сграда;
1.2. част от имот с площ 5.01 кв. м., предназначена за 1 бр. вендинг автомат за продажба на топли
напитки, находяща се в Корпус МГ, и
1.3. част от имот с площ 5.01 кв. м., предназначена за 1 бр. автомат за пакетирани напитки и
храни, находяща се в Корпус МГ.
 Начална тръжна цена –50 лв. (петдесет лева);
 Стъпка на наддаване – 20 лв. (двадесет лева);
 Срок на наемния договор - 5 (пет) години;
Депозит за участие в търга - Депозитът за участие е в размер на 20,00 лв. (двадесет лева) и се
заплаща в срок до 19.09.2018 г. включително, по следната банкова сметка:
IBAN:

BG19IORT73753102008900

BIC:

IORTBGSF

ИНВЕСТБАНК АД



Дата и място на провеждане - Търгът ще се проведе на 20.09.2018 г. (четвъртък) от 10.00
часа в сградата на МГ- кабинет 310, находящ се на етаж 3 в сградата на МГ „Акад. Кирил
Попов" с адрес ул. „Чемшир” № 11.
Цена на тръжните документи – 20 лева, платими по следната банкова сметка:
IBAN:

BG19IORT73753102008900

BIC:

IORTBGSF




ИНВЕСТБАНК АД.

Получаване на тръжните книжа - Канцелария на МГ, срещу представен документ за платена
цена за книжата до 16.00 ч. на 19.09.2018 г. включително;
Приемането на тръжна документация – в канцеларията с работно време от 8.30 ч. до 16:30
ч., а на 19.09.2018 г. до 17:00 часа включително.

ДОЦ. Д-Р ИВАЙЛО СТАРИБРАТОВ
Директор
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