
ОБЯВА 

На основание чл. 44 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост 

/ППЗДС/ и Заповед № ТПН-5/23.05.2018 г. на Областен управител на Софийска област 

Обявявам: Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване 

под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ 

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1001.156.2.46 с площ от 253 

кв.м  по КККР на гр. София, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016г. на ИД 

на АГКК, с административен адрес гр. София, район Триадица, бул. „Витоша“ № 4, ет. 

1, с предназначение на самостоятелния обект: За обществено хранене, съгласно Схема 

№ 15-228239-16.04.2018г., издадена от СГКК-гр. София, а съгласно Акт за публична 

държавна собственост /АПДС/ № 08072/12.10.2012г. – „Клуб - ресторант“, с площ от 253 

кв.м, построен в кв.303, имот планоснимачен № 9, УПИ VI - 9 и частично в имот 

планоснимачен №10, УПИ III по регулационния план на гр. София, с полезна площ от 

217,80 кв.м,  с предназначение „Клуб - ресторант“, за срок от 8 /осем/ години. 

Условия за провеждане на търга: Търгът да се проведе на 06.07.2018г. от 10.00 

ч., в сградата на Областна администрация на Софийска област, гр. София, бул. „Витоша“, 

№ 6, ет.5 в заседателна зала. Закупуване на тръжната документация ще се извършва в 

касата на Областна администрация на Софийска област, гр. София, бул. “Витоша” № 6, 

ет. 3, стая № 224 от 01.06.2018 г. до 29.06.2018г.  /включително/, от 09:00 ч. до 16:00 ч., 

всеки работен ден. Оглед на имота ще се извършва от 04.06.2018 г. до 04.07.2018г. 

/включително/ от 10:00 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден, след предварителна заявка в 

деловодството на Областна администрация на Софийска област. Срок за подаване на 

заявления за участие в търга - всеки работен ден от 01.06.2018 г. до 04.07.2018г. 

/включително/, от 09.00 ч. до 17.00 ч., в административната сграда на Областна 

администрация на Софийска област, находяща се в гр. София,  бул. „Витоша” № 6- 

деловодство. Гаранционният депозит се внася по набирателна сметка на Областна 

администрация на Софийска област IBAN: BG 34 UNCR 96603318931019 SWIFT BIC: 

UNCRBGSF, най- късно до 04.07.2018 г. 

Телефони за контакт: 02/9301816  

 

ИЛИАН ТОДОРОВ   

Областен управител на Софийска област 

 

 


