Студентски столове и общежития ЕАД
София 1700, Студентски град, бл. 5 тел. 868-13-14, факс 868-12-42

Изх.№ 74 /30.03.2021 г.
ДО
Агенция за публичните предприятия
и контрол
ОБЯВЛЕНИЕ
„Студентски столове и общежития“ ЕАД, гр. София, ж.к. Студентски
град, бл.5, ет.2, ЕИК 831917453, на основание чл.29, ал.2 от Правилник за
прилагане на Закона за публичните предприятия и по реда на Правилата за
провеждане на търг и конкурс, открива процедура за публично оповестен
конкурс за учредяване на възмездно и безсрочно право на строеж върху
недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор
00878.501.64 по КККР на град Ахтопол, община Царево, област Бургас, ул.
„Христо Ботев“ №3, целият с площ от 561 (петстотин шестдесет и един) кв.
м., за изграждане на сграда с РЗП 673 кв.м. и застроена площ 224 кв.м., до
3 етажа, срещу обезщетение минимум 15 % от цялата застроена площ на
бъдещата сграда. Начална конкурсна цена за правото на строеж е 30 272.00
(тридесет хиляди, двеста седемдесет и два) лева.
Депозит за участие: 30% от началната конкурсна цена.
Конкурсът ще се проведе на 15.04.2021 от 10.00 часа, в офиса на
дружеството: град София, Студентски град, бл.5, ет.2, стая 216. При
неявяване на участници на тази дата, се определя втора дата за провеждане
20.04.2021г, от 10.00 часа, при същите условия и на същото място.
Документация за участие в конкурса се закупува и получава на адрес:
София, Студентски град, бл. 5, ет.2, всеки работен ден до 14:00 часа на
12.04.2021г. за първата дата и 14.00 часа на 15.04.2021г.за втората дата.
Цената на документацията в размер на 100 (сто) лева с ДДС, се заплаща в
брой в касата на дружеството, а сумата по депозита се внася по банковата
сметка на дружеството - IBAN: BG32 BPBI 79311045 8847 01, BIC код:
BPBI BGSF, Юробанк България АД.
Оглед може да се извърши след закупуване на документацията и след
предварителна заявка на участника на тел. 0888908614, всеки работен ден
до 13.04.2021г.за първата дата и 16.04.2021 г. за втората дата.

Срок за подаване на документи за участие в деловодството на дружеството
- в работен ден до 14.04.2021 г. до 15:00 часа за първата дата и 19.04.2021
г. при същите условия за втората дата.
Лице за контакт: Илияна Бешкова, моб.тел.: 0888908614.

Сергей Миланов (подпис)
изпълнителен директор
на „Студентски столове и общежития“ ЕАД.
Данните са заличени съгласно ЗЛД.

