
 
 

ОО ББ ЯЯ ВВ АА   
 

На основание чл. 16, ал. 2 и във връзка с чл. 19, ал.1 от Закона за държавната собственост и 

чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, ПГСA „КОЛЬО 

ФИЧЕТО“- ЯМБОЛ 

ОРГАНИЗИРА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЕМАТЕЛ 

 

    На обекти “СТАЯ № 200”, “СТАЯ № 203” и “СТАЯ № 204”, находящи се  на 2 етаж в 

сградата на общежитието  на ПГСА “Кольо Фичето”- гр. Ямбол, ул. Битоля № 35, , с цел 

отдаване под наем. 

               Търгът ще се проведе от 14:00 ч. на 20.05.2019г. в фоайето на общежитието на ПГСА 

„Кольо Фичето” гр. Ямбол 

1. Предназначението на обектите е: 

 “СТАЯ № 200”, с площ 12 м
2 
– административни нужди- офис. 

 “СТАЯ № 203”, с площ 16 м
2 
– административни нужди- офис. 

 “СТАЯ № 204”, с площ 16 м
2 
– административни нужди- офис. 

2. Срок за подаване на документи – всеки работен ден от 08:00 ч. до 15:00 за периода от 

01.05.2019г. до 17.05.2019 г. в кабинета на Гл. счетоводител, в сградата  на общежитието. 

3. Срок за наемане на помещението –1 (една) година с възможност да се удължи до 10 (десет) 

години. 

4. Начална  тръжна цена:  

 Наемната цена на “СТАЯ № 200”, “СТАЯ № 203” и  “СТАЯ № 204”- е 5 лв. за 1 кв.м.  

 “СТАЯ № 200”- 60 (шестдесет) лева за един календарен месец. 

  “СТАЯ № 203”-80 (осемдесет) лева за един календарен месец. 

 “СТАЯ № 204”- 80 (осемдесет) лева за един календарен месец. 

5. Цена на тръжната документация - 5,00 (пет) лв.- които не се възстановяват на участниците. 

6. Депозитът за участие за “СТАЯ № 200”, “СТАЯ № 203” и “СТАЯ № 204”, е 60  лв.  

7. Оглед на обекта всеки работен ден  от 12:00 часа до15:00 часа за периода от  

01.05.2019г. до 17.05.2019 г. 

       9. Всички основни и текущи ремонти на наетия имот, са за сметка на НАЕМАТЕЛЯ. 

       10. Заплащането на такса смет е за сметка на НАЕМАТЕЛЯ. 

Информация на телефон: 046/66 14 43 

 

 


