
 

О Б Я В А 
   

На основание чл. 87 от НРПУРОИ и във връзка с Решение № 300, прието на 

27.11.2009 г. от Общински съвет – гр. Първомай по Протокол № 36, СУ „Проф. д-р Асен 

Златаров“, гр. Първомай  

О Б Я В Я В А: 
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – 

общинска собственост, а именно: Помещение - сладкарница със застроена площ от 57,71 

кв.м., находящо се на 1-ви етаж от сградата на СУ „Проф. д-р Асен Златаров” - гр. 

Първомай, построена в УПИ VІІ – Училище, в квартал 100 по регулационния план на 

гр.Първомай, общ.Първомай, обл. Пловдив, одобрен със Заповед № РД-15-666/1994 г., при 

граници на обекта: външен зид, ресурсен център, коридор, игротека, с начална тръжна 

цена за една година в размер на 1973,68 лв.  

Търгът ще се проведе на 06.01.2022 г. от 14:30 ч. в кабинет № 113 на 1-ви етаж, в 

сградата на СУ „Проф. д-р Асен Златаров” - гр. Първомай, ул. „Кочо Честименски” № 20. 

Тръжна документация на стойност 30 лв. за един комплект може да се закупи всеки 

работен ден до 04.01.2022 г. /вкл./, от 8:00 до 16:00 часа, от стая № 211 на СУ „Проф. д-р 

Асен Златаров”. 

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 04.01.2022 г. /вкл./ от 

9:00 до 12:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая № 213 на СУ 

„Проф. д-р Асен Златаров” -  гр. Първомай, и представяне на документ за закупена тръжна 

документация. 

Срок за подаване на заявления за участие в търга – всеки работен ден до 05.01.2022 

г. вкл. в стая № 213 на СУ „Проф. д-р Асен Златаров” - Първомай, от 08:00 до 16:00 часа.  

Заявления за участие в търга се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се 

отбелязва цялостното наименование на обекта на търга, името и адреса на участника.  

Депозитът за участие в търга, представляващ 10 % от началната тръжна цена за 

обекта в лева, се внася по банкова сметка на СУ „Проф. д-р Асен Златаров” гр. Първомай 

– IBAN: BG48 CECB 9790 31B3 231100, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-

България”, офис Първомай” до 16:00 часа на 05.01.2022 г. /вкл./.  

При неявяване на кандидати за гореописания обект, повторен търг ще бъде проведен 

на 14.01.2022 г. на същото място и при същите условия, като всички срокове се удължават 

със 7 /седем/ дни.  

  За допълнителна информация тел. 0336/65716 – Стоянка Кръстева  
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