
 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА 

 „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ”, ГР. КЪРДЖАЛИ 
 

        На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и 

училищното образование, чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната 

собственост и чл. 13, ал. 2 и  5 и чл. 43 от Правилника  за 
прилагане на Закона за държавната собственост 

 

 

О Б Я В Я В А 

 търг с тайно наддаване 
 

за отдаване под наем на обект: Училищна сладкарница, част 

от имот публична държавна собственост, с обща площ 56,50  

кв.м., в която са включени: две помещения, съединени със 

свод с обща квадратура 49,95 кв.м. и отделно складово 

помещение  с квадратура 6,55 кв.м., находящи се на ІІ ет. в 

сградата на Професионална гимназия по икономика „Алеко 

Константинов”, гр. Кърджали. 

 

       Търгът с тайно наддаване ще се проведе на 12.09.2022 г. от 

10:00 ч., на ІІІ ет. в каб. № 53 в сградата на Професионална 

гимназия по икономика „Алеко Константинов”, гр. Кърджали, кв.  

„Веселчане”. 

       Срок на наемното помещение – 5 /пет/ години с възможност 
за удължаване срока на договора до 10 /десет/ години. 

       Начална наемна цена на обекта  с оборудването – 844,75 лв. 

месечно. 
       Депозит за участие в търга – 844,75 лв., внесен в касата на 

училището, ІІІ етаж, стая счетоводство. 
       Цена на тръжна документация – 10,00 лв. Тръжната 

документация се закупува от счетоводството на ПГИ „Алеко 

Константинов”, гр. Кърджали, ІІІ ет., каб. № 57а. 
       Специалните изисквания към кандидатите и необходимите 

документи за участие в търга с тайно наддаване са поместени в 

заповедта на директора, която е поставена на видно място в 
сградата на училището и в указанието, които са част от 

закупената тръжна документация. 

       Оглед на помещението – от 09.08.2022 г. до 09.09.2022 г. 
всеки работен ден от 8:30 ч. до 14:00 ч. в сградата на ПГИ „Алеко 

Константинов“, гр. Кърджали. 

        Срокът за подаване на заявление за участие в търга, писмено 

предложение за наемна цена  на обекта  и  другите 

придружаващи документи е от 09.08.2022 г. всеки работен ден от 

8:30 ч. до 14:00 ч. при  техническия секретар на ІІІ етаж в 
сградата  на  Професионална гимназия по икономика „Алеко 

Константинов”, гр.  Кърджали.  След крайния срок -  14:00  ч. на 

09.09.2022 г. няма да се приемат документи за участие в търга.  
        За спечелил търга се класира участникът, който е допуснат 

до участие в търга и е предложил най-висока месечна наемна 

цена за обекта.  
       Обявата  и други документи за търга са  публикувани и в 

сайта на училището-www.pgikj.com. 

 

     За повече информация: тел.: 0361/6 -24-79; 0361/ 6-23-12 

Адрес:  гр. Кърджали, кв. „Веселчане“; 

               е-mail: pgi_2004@abv.bg 
 

 

 

 

 

 


