ЗАПОВЕД
№ 152
гр. Смолян, 07.09.2022 год.
На основание чл. 13, ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на
закона за държавна собственост и с оглед отдаване под наем
на свободни жилища и ателиета на лица,които не са в трудови
правоотношения със училището за срок до възникване на
нужда за настаняване на лице, на работа в училището,
ОТКРИВАМ :
Процедура за отдаване под наем на следните
,жилища и ателиета:

ведомствени

1.Апартамент –ателие,находящо се в гр. Смолян, ул. „
Дичо Петров” № 8,бл.КЦ-47,вх. Б,ет.5,ап.- ателие 32 с
идентификатор
67653.918.8.1.35
по
КККР
на
гр.
Смолян,одобрена със Заповед № РД-18-14/10.052005 г. на ИД
на АГКК гр. София с площ от 69,59 кв.м. ,ведно с избено
помещение от 8,78 кв.м.. с първоначална наемна цена от
63,00(шестдесет и три)лева.
2.Апартамент –ателие,находящо се в гр. Смолян, ул. „
Дичо Петров” № 8,бл. КЦ-47, вх. А, ет.5, ап.- ателие 13 с
идентификатор
67653.918.8.1.13
по
КККР
на
гр.
Смолян,одобрена със Заповед № РД-18-14/10.052005 г. на ИД
на АГКК гр. София, с площ от 90,13 кв.м..с първоначална
наемна цена от 72,00 (седемдесет и два) лева
3.Апартамент, находящ се в гр. Смолян, ул. „Елица” №
2в, вх. В, ет.2, ап.33 с идентификатор 67653.917.543.3.5 по
КККР на гр. Смолян,одобрена със Заповед № РД-1814/10.052005 г. на ИД на АГКК гр. София с площ от 38,50
кв.м.,ведно с прилежащо избено помещение с площ от 8
км.м.с първоначална наемна цена от 115,00 (сто и петнадесет
лева)
Процедурата за отдаване под наем на жилищата и
ателиетата да се извърши чрез „търг с тайно наддаване”,който
да се проведе на 03.11.2022 г. от 14.00 часа,в канцеларията
на директора на ПГПИ гр. Смолян.

Офертите ще се приемат до 17,00 часа на 02.11.2022 г.в
запечатан плик без надпис от външна страна,върху които ще
се отбелязва само входящия номер в деловодството на ПГПИ
гр.Смолян. Офертата трябва да съдържа посочване на
жилището или ателието, за което лицето участва
и
предложената наемна цена цифром и словом, която не може
да бъде по-малка от първоначалната. За спечелил търга ще се
счита лицето предложило най-висока наемна цена. При
еднакви предложения наддаването може да продължи устно
пред комисията по провеждане на търга.
Копие от настоящата заповед да се публикува в два
ежедневника и сайта на ПГПИ гр. Смолян, да се постави на
видно място в сградата на училището, както и връчи на
досегашните наематели на тези жилища и ателиета.
Контрола по изпълнение на настоящата заповед ще осъществявам
лично.

ДИРЕКТОР: Симеона Савова-Коруева

