ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
ОБЯВЯВА:
1. Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот –
частна общинска собственост, представляващи административна сграда с идентификатор
73626.507.66.1 на два етажа със застроена площ 195.00 кв.м., 40 кв. м. от административна
сграда с идентификатор 73626.507.66.2 на един етаж със застроена площ 108.00 кв. м.,
разположени в поземлен имот с идентификатор 73626.507.66 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Търговище, ул. „Панагюрище“ и 400 кв. м. от поземлен имот с
идентификатор 73626.507.66, със специфично конкурсно условие - за осъществяване на
образователни дейности за социално задоволяване на съответните нужди на населението, за
срок от 10 (десет) години и начална конкурсна цена – 6 120.00 лв./год. без ДДС.
2. Обявявам следните конкурсни условия и изисквания към участниците в конкурса:
2.1. Помещенията да се използват за осъществяване на образователни дейности за
социално задоволяване на съответните нужди на населението.
2.2. Участниците в конкурса трябва да бъдат вписани в регистъра на институциите в
системата на предучилищното и училищно образование, съгласно Закона за предучилищното
и училищно образование.
2.3. Спечелилият участник се задължава за собствена сметка да направи преустройство
на помещенията с оглед предназначението им за което се отдават под наем.
Върху постигнатата на конкурса наемна цена ще се начислява 20 % ДДС.
Цена на конкурсните книжа – 12 лв. с ДДС. Депозит за участие – 10 % от началната
конкурсна цена без ДДС.
Краен срок за заплащане на конкурсните книжа и внасяне на депозити – до 12.00 ч. на
08.04.2021 г. в стая № 61 на Община Търговище. Предложенията за участие в конкурса се
подават на гише № 5 в Центъра за административно обслужване на Община Търговище до
16.30 ч. на 08.04.2021 г. в запечатан плик с написани номера и наименованието на обекта,
съгласно обявата, както и името/фирмата на кандидатът.
Допускането на участниците ще се извърши в открито заседание на конкурсната
комисия. Присъствието на участниците е задължително.
Разглеждането на предложенията ще се извърши на 09.04.2021 г. от 14.00 ч. в зала №
74, ет. 3 в сградата на Община Търговище.
Допълнителна информация – в стая № 83, тел. 6-87-69.

