ОБЩИНА СЛИВЕН,
гр. Сливен, бул.”Цар Освободител” №1, тел.: (044) 611100, факс: (044) 662350, на основание
Заповед №РД-15-523 от 22.03.2021 г. на Кмета на общината,
ОБЯВЯВА
публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от общински нежилищен имот, част
от имот, публична общинска собственост, представляваща помещение с площ 20 кв.м.,
разположено в сутеренния етаж в сградата на Спортно училище «Димитър Рохов», гр.
Сливен, при следните условия:
 Начална тръжна месечна наемна цена: 400 (четиристотин) лева без ДДС;
 Депозит: 400 (четиристотин) лева;
 Срок за наемане: 5 (пет) години;
 Предназначение: за продажба на закуски;
 Изисквания към кандидатите: да са регистрирани като търговец по смисъла на ТЗ с
предмет на дейност в съответствие с предназначението на обекта.
Условията за участие в търга са конкретизирани в тръжна документация, която се се
получава от канцеларията на Спортно училище „Димитър Рохов” - Сливен, находяща се в гр.
Сливен, ул. „Бургаско шосе“ № 2, в рамките на всеки работен ден от 08.30 часа до 16:30 часа, и
най-късно до 16.30 часа на 13.04.2021 г., след заплащане на цената, в касата на учебното
заведение. За втората дата се закупува нова тръжна документация в срок до 16.30 часа на
20.04.2021 г.
Документите за участие в търга, съгласно изискванията на тръжната документация, се
подават в запечатан, непрозрачен и надписан плик с надпис името на участника или
упълномощеното лице и цялостно наименование на търга, в срок до 16:30 часа на 14.04.2021
г. в деловодството на Спортно училище „Димитър Рохов” - Сливен с адрес: гр. Сливен, ул..
„Бургаско шосе“. За втората дата подаването на документи за участие да се извърши до 16.30
часа на 21.04.2021 г.
Търгът ще се проведе на 15.04.2021 г. от 13.00 часа в Игротеката на трети етаж в сградата на
Спортно училище „Димитър Рохов”, находяща се в гр. Сливен, ул. „Бургаско шосе“ № 2. В
случай на ненаемане на обекта, повторен търг се насрочва за 22.04.2021 г. от 13.00 часа, при
същите условия.
За допълнителна информация –тел.: (044) 667453.

