
 

 

 

ПГАТ  “ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ” – ПАВЛИКЕНИ 

тел. 0610/ 5-20-03; 5-32-63 e-mail pgat_pavlikeni@abv.bg 

 

 

 

О Б Я В А 
 
 

Професионална гимназия по аграрни технологии „Цанко Церковски“ град Павликени съобщава, че на 

19.11.2019 г. /вторник / от 15.00 часа в стая  211  в  ПГАТ, гр. Павликени, бул. "Руски" № 46  ще се проведе 

търг с явно наддаване за отдаване  под  наем:  

За срок от 5 /пет/ години на: 

Автомати за топли напитки – 2 /два/ броя, находящи се: 

- на първия етаж на училищната сграда на ПГАТ „Цанко Церковски” гр. Павликени - 1 брой 

автомат за топли напитки; 

-   в учебно опитно стопанство - 1 брой автомат за топли напитки.   

 Начална тръжна годишна цена  1200,00  лв. без  ДДС,  депозит за участие  60,00  лв.  

Тръжна документация се закупува  от стая  № 213 (счетоводство) в  ПГАТ „Цанко Церковски” гр. 

Павликени срещу внесена  такса от  30,00 лв. 

Оглед  на обектите може да се извършва всеки  делничен  ден  от 09°° до 16°° часа. 

Краен срок за закупуване на тръжната документация и внасянето на депозита по сметка на  ПГАТ „Цанко 

Церковски“  BG81UNCR75273142908201 BIC код UNCRBGSF при УниКредит Булбанк или в 

касата на училището в срок до 16,00 часа на деня, предхождащ провеждането на търга; 

Заявленията за участие в търга се подават в стая  №  213 (счетоводство) 

При неявяване на кандидати повторен търг при същите условия да се проведе на  

26.11.2019 г. от 15.00 часа в стая 211 на ПГАТ” Цанко Церковски” гр. Павликени. 

Адрес и телефон за контакт:  п.к. 5200  гр. Павликени,  б ул. "Руски"  № 46, тел. 0610 / 53263 

Обявата е публикувана и във вестник „Борба”, бр. 206 от 25.10.2019 г. 

Не се допускат до участие в търга лица, които са длъжници на Общината или  неизправни страни по 

сключени с нея договори, както и членовете на техните семейства, роднини по права линия и свързани с тях лица по 

смисъла на Търговския закон. 
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