ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ
„ АТАНАС БУРОВ „
гр.Хасково, ул. „Банска “ № 70, тел. директор 62-48-30;
fsg_haskovo@mail.bg

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

На 16.12.2016 г. от 14.00 часа в сградата на ФСГ”Атанас Буров” – гр. Хасково ул.”Банска”
№ 70 да се проведе търг с тайно наддаване, за определяне на наемател на:
А. Терен от 73 кв.м.находящ се южно от ФСГ”А.Буров” в озеленена площ, актувана с
Акт № 2890/30.03.2001 г. за публична държавна собственост, предоставени права върху имота МОН - ФСГ”Атанас Буров” гр. Хасково.
Срок на наемното отношение 5 години.
Предназначение – Наемателя ще ползва предоставения имот за монтиране на временно
съоръжение за производство и продажба на закуски по реда и условията посочени в договора
за наем.
Начална тръжна цена:
-3.00в./м.кв.
- общо месечно 219лв.
Работно време на обекта - всеки ден.
Депозит за участие 650,00лв
Б. Помещение от 78 кв.м.находящо се в сградата на ФСГ”А.Буров”, актувана с Акт №
2890/30.03.2001 г. за публична държавна собственост, предоставени права върху имота - МОН ФСГ”Атанас Буров” гр. Хасково.
Срок на наемното отношение 5 години.
Предназначение – Наемателя ще ползва предоставения имот за павилион за закуски по реда и
условията посочени в договора за наем.
Начална тръжна цена:
-3,60.лв./м.кв.
- общо месечно 280.80лв.
Работно време на обекта - всеки ден.
Депозит за участие 845,00 лв.
Други условия към кандидатите:
1. Да спазва стриктно разпорежданията на Наредба № 37 от 21.07.2009г. за здравословно
хранене на учениците/обн.ДВ.бр.63 от 07.08.2009г. и на Наредба №9 от 16.09.2011г. за
специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните,предлагани в детските
заведения,училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на
училищата,както и към храни ,предлагани при организирани мероприятия за деца и
ученици/загл.доп.-ДВ,бр.60 от 2012г.,изм.ДВ,бр.85 от 2015г.,в сила от 03.11.2015г.
2. Текущите и основни ремонти по имота, за срока на договора, са за сметка на
наемателя.
3. Консумативните разходи и налагащите се текущи и основни ремонти са за сметка на
наемателя.
4. Заплащането на такса смет за наетия обект е за сметка на наемателя.
Цена на тръжната документация 50,00 лв за всеки от обектите.
Дати за оглед на обекта – всеки работен ден от 16.11.2016 г. до 15.12.2016 г от 8.00-16.00ч..
Писмените предложения се подават и приемат до 16,00 часа на 15.12.2016 г. в канцеларията на
ФСГ”Атанас Буров” – гр. Хасково-тел.038/624830

