
 

 
О  Б  Я  В  А 

Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", гр. София, 
бул. “Цар Освободител” № 7, на основание чл. 13 и чл. 43 от Правилника за 
прилагане на Закона за държавната собственост и чл. 6, т. 4 от Устройствения 
правилник на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело, 
обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна 
държавна собственост, както следва: 

„Лекарски кабинет” - помещение с площ 16,30 кв. м, заедно с движимо 
имущество, част от оборудването на кабинета, находящо се в спортно – 
въстановителния център на хотел „Шипка”, находящ се в град София, бул. 
“Тотлебен”№ 34а, частна  държавна собственост, с АДС № 01748/08.09.1999 г. 

Срок на наемното правоотношение – 5 (пет) години. 
Начална тръжна месечна наемна цена: 1761,00 /хиляда седемстотин шестдесет и 

един/ лева. 
Предназначение на имота, обект на търга: за търговска дейност. 
Съгласно ЗДДС, върху договорената месечна цена се начислява 20% ДДС. 
Тръжната документация се заплаща по банков път по сметка на Изпълнителна 

агенция „Военни клубове и военно-почивно дело”: BG27UNCR70003122848139 в 
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ;  BIC : UNCRBGSF  и се получава в гр. София, бул. “Цар 
Освободител” № 7, от 01.02.2018 г. до 15.02.2018 г.  всеки работен ден от 10.00 до 
12.00 и от 14.00 до 17.00 часа. 

Дати за оглед на обекта: всеки работен ден от 06.02.2018 г. до 20.02.2018 г. от 
11.00 до 16.00 часа, след закупуване на тръжна документация и подадена заявка за 
оглед. Огледът се извършва не по-рано от 2 дни след подаване на заявката.  

Депозит за участие – 400,00 (четиристотин) лева, платими по банков път – по 
сметка на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело”: 
BG91UNCR70003322849153 в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ;  BIC : UNCRBGSF.   

Заявления за участие в търга се подават и приемат в гр. София, бул. “Цар 
Освободител” № 7, от 12.02.2018 г. до 27.02.2018 г., всеки работен ден до 16.00 часа.  
 Стъпка на наддаване –  30,00 (тридесет) лева. 

Цена на тръжната документация – 50 (петдесет) лева. 
Търгът ще се проведе на 28.02.2018 г. от 10.00 часа в гр. София, бул. “Цар 

Освободител” № 7. 
За допълнителна информация, тел. за контакти: 0892606949. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


