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Характеристика на обектите и  първоначална цена 
 

  

 

Схема на помещенията ,отдавани под наем, представляващи работилници в стопанска 

сграда,намираща се в имота на училището- пл.№ 2523 парцел I кв.252 по ЗРП на 

гр.Банско . 

 

№ 6 

наето 

№ 7 

наето 

№ 8 

72 кв.м. 

№9 

144 кв.м. 

№ 10 

144 кв.м. 

№11 

72 кв.м. 

№12  

72 кв.м. 

коридор 

 

№ 1 

наето 

№2 

наето 

№3 
72 кв.м. 

№4 

216 кв.м. 

№ 5 

72 кв.м. 

 

1. Работилници №№  9 и 10 

Част от сграда Работилници, представляваща имот пл.№ 2523 парцел I кв.252 по ЗРП на 

гр.Банско със застроена площ от 144 кв.м., за срок от 5 години.  

1.1.Първоначална наемна цена- 380 лева (триста и осемдесет лева) месечно. 

Наемателят заплаща и такса смет ежегодно, съразмерно на ползваната площ и всички 

ползвани консумативи, ел.енергия и  вода . Извършва текущи и основни  ремонти за 

своя сметка. 

1.2.Предназначение на обекта – за производство и / или услуги 

1.3.Необходимост от отдаване на обекта под наем – eфективно стопанисване и 

управление. 

1.4.Дата, място и час за провеждане на търга- 27.06.2019 г. от 14.00 ч. в учителска стая 

в училището -Банско, ул.“Цар Самуил“ №29. 

1.5.Размер на депозита- 120 лв./ сто и двадесет лева /.  

1.6.Тръжна документация се получава от канцеларията на ГТ „Алеко Константинов”, 

всеки работен ден от 8.00ч. до 16.00ч. до 26.06.2019 г. срещу представени платежни 

документи за внесени суми, съответно: 

    За  ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ – 10 лева 

      Заплащане в брой в администрацията на Гимназия по  туризъм-гр.Банско,ул.“Цар 

Самуил“ №29 

      За  ДЕПОЗИТ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА – 
    Заплащане в брой или по банков път в полза на  Гимназия по  туризъм-

гр.Банско,ул.“Цар Самуил“ №29. Банковата сметка на училището е: 

Първа Инвестиционна банка 

SWIFT  BIC : FINVBGSF 

     IBAN:BG93FINV91503115575596  

 

 

2.Работилница № 4 

Част от сграда Работилници, представляваща имот пл.№ 2523 парцел I кв.252 по ЗРП на 

гр.Банско със застроена площ от 216 кв.м., за срок от 5 години.  

2.1.Първоначална наемна цена- 560 лева (петстотин и шестдесет лева) месечно. 

Наемателят заплаща и такса смет ежегодно, съразмерно на ползваната площ и всички 

ползвани консумативи, ел.енергия и  вода . Извършва текущи и основни  ремонти за 

своя сметка. 

2.2.Предназначение на обекта – за производство и / или услуги 
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2.3.Необходимост от отдаване на обекта под наем – eфективно стопанисване и 

управление. 

2.4.Дата, място и час за провеждане на търга- 27.06.2019 г. от 14.00 ч. в учителска стая 

в училището- Банско, ул.“Цар Самуил“ №29. 

2.5.Размер на депозита- 170 лв./ сто и седемдесет лева /.  

2.6.Тръжна документация се получава от канцеларията на ГТ „Алеко Константинов”, 

всеки работен ден от 8.00ч. до 16.00ч. до 26.06.2019 г. срещу представени платежни 

документи за внесени суми, съответно: 

    За  ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ – 10 лева 

      Заплащане в брой в администрацията на Гимназия по  туризъм-

гр.Банско,ул.“Цар Самуил“ №29 

      За  ДЕПОЗИТ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА – 
    Заплащане в брой или по банков път в полза на  Гимназия по  туризъм-

гр.Банско,ул.“Цар Самуил“ №29. Банковата сметка на училището е: 

Първа Инвестиционна банка 

SWIFT  BIC : FINVBGSF 

     IBAN:BG93FINV91503115575596  

 

 

3.  Работилници №№ 3,5,8,11 и 12 

 

Част от сграда Работилници, представляваща имот пл.№ 2523 парцел I кв.252 по ЗРП на 

гр.Банско със застроена площ от 72 кв.м., за срок от 5 години.  

3.1.Първоначална наемна цена- 190 лева (сто и деветдесет лева) месечно. Наемателят 

заплаща и такса смет ежегодно, съразмерно на ползваната площ и всички ползвани 

консумативи,ел.енергия, вода. Извършва текущи и основни  ремонти за своя сметка. 

3.2.Предназначение на обекта – за производство и / или услуги 

3.3.Необходимост от отдаване на обекта под наем – eфективно стопанисване и 

управление. 

3.4.Дата, място и час за провеждане на търга- 27.06.2019 г. от 14.00 ч. в учителска стая 

в училището -Банско, ул.“Цар Самуил“ №29. 

3.5.Размер на депозита- 60 лв./ шестдесет  лева /.  

3.6.Тръжна документация се получава от канцеларията на ГТ „Алеко Константинов”, 

всеки работен ден от 8.00ч. до 16.00ч. до 26.06.2019 г. срещу представени платежни 

документи за внесени суми, съответно: 

    За  ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ – 10 лева 

      Заплащане в брой в администрацията на Гимназия по туризъм-гр.Банско,ул.“Цар 

Самуил“ №29 

       

    За  ДЕПОЗИТ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА – 
    Заплащане в брой или по банков път в полза на  Гимназия по туризъм-

гр.Банско,ул.“Цар Самуил“ №29.Банковата сметка на училището е: 

Първа Инвестиционна банка 

SWIFT  BIC : FINVBGSF 

     IBAN:BG93FINV91503115575596 


