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Република България
4000, Пловдив
бул. “Марица” № 26

РЕКТОР:   тел.:   ++ 359 32 643 005
факс: ++ 359 32 644 102

Е-mail: гекtor@uft-plovdiv.bg
http://www.uft-plovdiv.bg

ДО

РЕДАКЦИЯТА НА
ВЕСТНИК ”ТРУД” – Пловдивско издание

                                                          гр.Пловдив - 4000, ул. “Райко Даскалов” № 71

Г-н Главен редактор,
Моля да се публикува двукратно във Вашият вестник настоящата обява за провеждане на

търг, както следва: по веднъж в националното издание и в местното приложение.

  Приложение – съгласно текста.

  Ректор : ...............П................
                            Проф дтн инж. К. Динков
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Университетът по хранителни технологии – Пловдив, на основание заповед № 116/22.02.2012г.
във връзка със заповед № 765/26.06.2012г.   на Ректора на УХТ-Пловдив, ОБЯВЯВА   търг с
тайно наддаване, за отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи – публична

държавна собственост, находящи се в гр. Пловдив – 4000, бул. “Марица” № 26, както следва:
1. Недвижими имоти

№
по
ред

Наименова
ние на обекта

Местонахождение Площ
(Кв.м)

Начална
тръжна
цена

Цена на
тръжните
документи в
лева (с  ДДС)

Депозит
  (лева)

Предназначение

1 Застроен
терен с
временни
постройки

Учебен корпус № 4, на
адреса на Наемодателя

450  480,00 20,00 48,00 съгл. чл.16 ал.2 от
ЗДС

2 Незастроен
терен

Учебен корпус № 1, на
адреса на Наемодателя

855  450,00 20,00 45,00 съгл. чл.16 ал.2 от
ЗДС

3 Стаи с
полезна площ

Учебен корпус № 1, на
адреса на Наемодателя

49  134,00 20,00 15,00 съгл. чл.16 ал.2 от
ЗДС

4 Самостоятелн
и обекти с
временен
статут

Учебен корпус № 4, на
адреса на Наемодателя

528  1361 20,00 136,00 съгл. чл.16 ал.2 от
ЗДС

2  Машини и съоръжения за производство на плодови сокове, нектари и сиропи:

№
по
ред

Инв № Наименование Год. на
въвеждане

1 444003 Апарат за гранулиране 1990
2 443002 Везна 10 кг 1979
3 443013 Везна 200 кг 1985
4 444007 Система за разфасоване на сиропи 1990
5 444002 Сушилна към инсталация за гранулиране 1990
6 444005 Съд за подгряване на вода 150 л 1990
7 444008 Съд за стерилизиране на сироп 200 л 1992
8 444004 Хомогенизатор за инсталация за гранулиране 1990
9 744014 Перфоратор - бормашина 1998
10 744022 Телевизор „Самсунг” 2002
11 744021 Транспалетна количка 800 кг 2001
12 417060 Екстрактор 1986
13 417061 Екстрактор 1986
14 417086 Инсталация за подгряване 200 л 1996

Машините и съоръженията се предлагат в съвкупност с обща начална месечна наемна цена от 350
лева.

        3 Лабораторна апаратура и уреди

№
по
ред

Инв № Наименование Год. на
въвеждан
е

Начална
месечна
наемна цена
- лева

1 854003 СПП за контрол на течно-хромографска
система

2010 150

2 444019 Аналитична везна „АBS” 2005 96
3 444018 Лиофилизатор „Криодос 50” 2004 104
      1.1.8 Движимите вещи по т.1.1.6. до т.1.1.7 се отдават под наем безсрочно.
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       Търговете ще  се проведат на 07.08.2012г, по реда на чл.52 във връзка с чл.51  от ППЗДС, от
10.00 часа, в Ректората на УХТ–Пловдив, адрес: гр. Пловдив-4000, бул. “Марица” № 26 стая № 105.

Тръжната документация за обектите се получава всеки работен ден от 09,00ч. до 12,00ч. и от
13,00 до 16,00 часа, от стая № 118, Ректората на УХТ-Пловдив, срещу представен платежен документ за
закупена тръжна документация от касата на Университета, Ректората, стая № 108, до деня предхождащ
търга. Цена на документацията – 20,00 лева с ДДС.

Депозитът се внася в касата на Университета, до 16.00 часа на деня предхождащ този за
провеждане на търга.

Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 часа до 16.00 часа.
               Заявления за участие се приемат до 16,00 часа на деня предхождащ този на провеждането на

търга. Ако денят е празничен(неработен) се приема следващият работен

   За информация: тел. 032 644 242 и 032 603 688


	РЕДАКЦИЯТА НА

