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ОБЯВА 

 
На основание Заповед №РД-10-329/28.10.2022г. на Директора на ОУ“П.Р.Славейков “ -

Ямбол и във връзка с член 14, ал.7 от Закона за общинската собственост,  и чл.27 т.8 на 

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 

общински съвет гр. Ямбол и във връзка с Решение по т.9 на 42-то заседание на 

Общинския съвет - Ямбол, проведено на 30.06.2022г. 
 

ОБЯВЯВАМ: 
 ПРОЦЕДУРА по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване  под наем 

на части от недвижими имоти – публична общинска собственост , които се намират   в 

ОУ „П.Р.Славейков“ - Ямбол 
І.Обект, начална тръжна цена и депозит за участие: 
1. Обект - помещение за спортно тренировъчна дейност, с обща площ 261.80 кв.м,  
находящ се в сутеренен етаж в сградата на ОУ „П.Р.Славейков”, представляващ  имот – 

публична общинска собственост, актуван с АОС №183/10.01.2000г , с идентификатор 

87374.531.251.1, находящ се в гр.Ямбол, ул.“Янко Сакъзов“ №8  , с достъп до обекта : 

през южния вход на ОУ „П.Р.Славейков“ 
2. Начална тръжна цена – 270 лв/двеста и седемдесет лева без ДДС 
3. Депозит- 810 лв./осемстотин и десет лв./ 
ІІ.Начин и срок на плащане на месечната наемна цена 
Ежемесечно, по сметка на ОУ „П.Р.Славейков“ - Ямбол в Общинска банка, клон Ямбол  

до 10-то число на  месеца следващ текущия месец. 
ІІІ. Условия за търга с тайно наддаване 

1. Срок на отдаване под наем – 5/пет/ години 
2. Вид дейност : спортно-тренировъчна 
3. Възстановяване, поддържане, ремонти, оборудване се извършват и са за 

сметка на наемателя. 
4. Наемателят заплаща всички консумативни разходи, свързани с ползването   

на имота. Такса смет се заплаща съобразно приспадащата се  част за наетия 

имот. 
5.  Обектът на търга следва да се ползва съобразно предназначението му, като 

не се възпрепятства осъществяването на дейностите на училището, за които 

сградата е предоставена за управление. 
6. Наемателят е задължен сам да се снабди със  съответните документи, с за 

извършване на дейността. 
7. Имотът не може да се пренаема. 
8. Изисквания към кандидатите: дружества, занимаващи се със спортно-

тренировъчна дейност 
ІV.  Утвърдената тръжната документация се предоставя на участниците в канцеларията 

на ОУ“П.Р.Славейков“-Ямбол срещу заплатена  сума от 20.00 с ДДС лева по сметката 

на училището в Общинска банка, клон Ямбол - IBAN BG06SOMB91303124126100 

BIC SOMBBGSF    до 16.00 часа на 16.12.2022г.  
V. Таксата за участие -неприложимо 
VІ.Определеният депозит се внася до 16.00ч. на 16.12.2022г. по сметката на 

училището в Общинска банка, клон Ямбол - IBAN BG67SOMB91303324126101, 

BIC SOMBBGSF    
VІІ. Оглед на обектите се извършва всеки работен ден от 8.00ч. до 15.00ч. до 

16.12.2022г./включително/ след закупуване на тръжна документация и уточнение със 

служители. 
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VІІІ. Предложения /офертите/ за участие в търга се приемат в учителската стая на 2 

етаж  на училището, от 14.00ч. до 15.00ч. на 19.12.2022. Разглеждането на 

предложенията започва в 15.00ч. на 19.12.2022г. по реда на обявата 
ІХ. Търгът ще се проведе в ОУ”П.Р.Славейков”, ул.”Янко Сакъзов”№8, гр.Ямбол на 

19.12.2022г. от 15.00ч. в учителската стая на 2 етаж, по реда на обявата. 
 

  ИЛИАНА БИЦОВА                                                                    
 Директор на ОУ „П. Р. Славейков” 
 Гр. Ямбол   
 


