
РЕШЕНИЕ

На основание чл.29 , ал.1 – 3 от Правилника за прилагане на закона за публичните 
предприятия

ОБЯВЯВАМ:

1.Търг с тайно наддаване при открито заседание за отдаване под наем на следните 
недвижими имоти, собственост на „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД.

1.1 Офиси с № 1, 2 и 2А ,с обща застроена площ 47.20 кв.м, находящи се в гр. София, бул. 
„ Цар Борис III“, № 215, ет.1 и Офис № 17 със застроена площ 31.73 кв., находящ се: в гр. 
София, бул. „Цар Борис III“, № 215, ет.10;

начална тръжна цена: 560.00 (петстотин и шестдесет) лева без включен ДДС;

стъпка за наддаване:10.00 (десет) лева

депозит за участие: 120.00(сто и двадесет) лева

Търгът ще се състои на 05.02.2021г. от 10,00 часа.

• Тръжната документация се получава от „Автомагистрали” ЕАД, гр. София, бул.“ Цар 
Борис III“, № 215, ет.4, всеки работен ден от понеделник до петък от 9,00 часа до 16,00
часа и до 12,00 часа в деня предхождащ търга.

• Оглед на недвижимите имоти се извършва след получаване на тръжна документация 
всеки работен ден от 9.00 до 15.00 часа и до 14.30 часа в деня, предхождащ търга.

• Депозитът за участие в търга се заплаща по следната банкова сметка: на 
„Автомагистрали” ЕАД, Банка: „Търговска банка Д“ АД, IBAN: 
BG63DEMI92401000150516 , BIC:DEMIBGSF

• Краен срок за приемане на офертите на участниците до 16,00 часа на 04.02.2021 г., а за
повторния търг на 04.03.2021 г. до 16,00 часа.

• Търгът ще се състои на 05.02.2021 г., в сградата на „Автомагистрали” ЕАД, гр. София, 
бул. „Цар Борис III“ 215, етаж 7 – Заседателна зала.

• При неявяване на кандидати повторния търг ще се проведе на 05.03.2021г., с начален 
час, съгласно т.1.1 до 1.2 на същото място и при същите условия.

• Обявеният за спечелил търга участник е длъжен в срок до 7 (седем) дни, считано от 
датата на провеждане на търга, да подпише договор за наем за обекта, предмет на 
търга.

• Плащането на наемната цена следва да бъде извършвано по банков път.
• Утвърждавам тръжната документация.
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