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 Заповед № РД-08-151/08.10.2018 г. на Главния директор на ДП
„Транспортно строителство и възстановяване”, одобрена от Министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А:
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на следния
обект, предоставен за ползване и управление на ДП „Транспортно строителство и
възстановяване”:
Помещение за търговска дейност във вход „Б”, със застроена площ – 28.66 кв.м.,
представляващо част от сграда с идентификатор 68134.1369.2159.2, находяща се в гр.
София, район „Надежда, кв. „Илиянци-промишлена зона”.
Търгът ще се проведе на 15.11.2018 г., от 10,00 часа, в сградата на ДП ТСВ, на адрес:
гр. София, ул. „Кирил Благоев” 14, при следните условия:
Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 194,00 /сто деветдесет и четири/ лв.,
без ДДС.
Депозит за участие в търга в размер на 38,80 /тридесет и осем и 0,80/ лева, вносим в
срок до 09.11.2018 г., в касата на Главно управление на ДП ТСВ, или по сметка на ДП ТСВ в
ЦКБ – София - Запад, сметка: IBAN BG53CECB9790 1022 3252 00, BIC CECBBGSF.
Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 06.11.2018
г. на адрес: гр. София, ул. „Кирил Благоев” № 14, срещу невъзвръщаема сума в размер на
50.00 /петдесет/ лева, без включен ДДС, платима в касата на Главно управление на ДП ТСВ.
Закупената тръжна документация не може да бъде върната.
Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в
деловодството на ДП ТСВ – Главно управление, в срок до 16.00 часа на 09.11.2018 г.
Оглед на имота може да се извършва всеки ден от 9.00 до 16.00 часа, в срок до
08.11.2018 г. срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота.
За допълнителна информация: инж. Асен Георгиев - 0885460570.

