ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
„ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ”
На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост и
в изпълнение на Заповеди №№ РД–08-1/07.01.2019 г., РД-08-2/07.01.2019 г. и РД-08-3/07.01.2019 г.
на Главния директор на ДП „Транспортно строителство и възстановяване”, одобрени от Министъра
на транспорта, информационните технологии и съобщенията
О Б Я В Я В А:
Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години, които ще се
проведат на 14.02.2019 г., в сградата на ДП ТСВ, на адрес: гр. София, ул. „Кирил Благоев” 14, както
следва:
1. „Площи от покривното пространство с размер от 9 кв.м. на кота 27,70 м. и 9 кв.м. на
кота 25,40 м., за инсталиране на антени и помещение с площ от 14,72 кв.м. на кота 22,00 м., за
оборудване на базова станция на GSM оператор, представляващи част от административната
сграда на Поделение ТСВ – Пловдив, находяща се в гр. Пловдив, УПИ ІІІ – жп войски /ПИ
№3036/, кв. 5 по плана на ЮИПЗ на гр. Пловдив /ул. „Нестор Абаджиев” № 32/, съгласно
АЧДС № 6492/15.08.2007 г., издаден от Областна администрация – Пловдив” - от 10.00 часа, при
начална тръжна месечна наемна цена в размер на 1 130,00 /хиляда сто и тридесет/ лв., без включен
ДДС и депозит за участие в търга - в размер на 226,00 /двеста двадесет и шест/ лева.
2. „Площ от покривното пространство с размер от 16 кв.м. на кота 25,40 м., за
инсталиране на антени и помещение с площ от 19 кв.м. на кота 22,00 м., за оборудване на
базова станция на GSM оператор, представляващи част от административната сграда на
Поделение ТСВ – Пловдив, находяща се в гр. Пловдив, УПИ ІІІ – жп войски /ПИ №3036/, кв. 5
по плана на ЮИПЗ на гр. Пловдив /ул. „Нестор Абаджиев” № 32/, съгласно АЧДС №
6492/15.08.2007 г., издаден от Областна администрация – Пловдив”- от 11.00 часа, при начална
тръжна месечна наемна цена в размер на 1 210,00 /хиляда двеста и десет/ лв., без включен ДДС и
депозит за участие в търга - в размер на 242,00 /двеста четиридесет и два/ лева.
3. „Площ от покривното пространство, с размер 4 кв.м. за инсталиране на антени на
GSM оператор и площ от стената за поставяне на ел.табло и електромер в размер на 4 кв.м.,
представляващи част от сградата на хотел „Дряново”, находяща се в с. Геша, общ. Дряново,
област Габрово" - от 12.00 часа, при начална тръжна месечна наемна в размер на 300,00 /триста/ лв.,
без включен ДДС и депозит за участие в търга - в размер на 60,00 /шестдесет/ лева.
Кандидат – наемателите участват за всеки търг поотделно.
Тръжна документация за участие в търговете се закупува лично от кандидат – купувача или
чрез упълномощено за целта лице, в срок до 16.00 часа на 05.02.2019 г. на адрес: гр. София, ул.
„Кирил Благоев” № 14, срещу невъзвръщаема сума в размер на 50.00 (петдесет) лева, без включен
ДДС, за всеки един от имотите. Закупената тръжна документация не може да бъде върната.
Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 07.02.2019
г., срещу издадено от ДП „Транспортно строителство и възстановяване” удостоверение за право на
оглед.
Краен срок за внасяне на депозита за всеки един от имотите - до 08.02.2019 г.
Краен срок за подаване на заявления за участие в търговете - до 16.00 часа на 08.02.2019 г.
За допълнителна информация: инж. Асен Георгиев - 0885460570.

