
Студентски столове и общежития ЕАД 

 
                      Пловдив 4023,бул.”Санкт Петербург”№ 30, тел. 62-49-13, факс 62-49-10 
 
 

Изх. № 75/15.11.2021 г.            ДО 

                                                             Агенция за публичните предприятия 

                                                               и контрол 

 

О Б Я В Л Е Н И Е 

 
От "Студентски столове и общежития" ЕАД София  - клон Пловдив, с адрес на 

управление : гр. Пловдив, бул. "Санкт Петербург" № 34 ЕИК 8319174530030 

 

„Студентски столове и общежития”ЕАД, София, клон Пловдив  бул. "Санкт Петербург" 

№ 30 открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване  под  наем за срок от 

три години, на търговски обект, находящ се в град Пловдив,  както следва: 

 

Търговски обект - Склад, с площ от 71 кв.м.,  с начална цена 372.00 (Триста 

седемдесет и два) лева, с включен ДДС. 

 

Конкурса ще се проведе на 06.12.2021 г. от 10.00 часа в гр. Пловдив бул. "Санкт 

Петербург" №34 / СО "Чайка" 1/ офис 229.   При неявяване на кандидати на тази дата, 

определя се  втора дата за провеждане – 22.12.2021 г.,от 10.00 часа при същите условия 

и на същото място.  

Документацията за участие в конкурса се закупува и получава на адрес: гр. Пловдив 

бул. "Санкт Петербург" №34 / СО "Чайка" 1/ офис 110.  всеки работен ден до 14 часа  

на  03.12.2021 год. за първата дата и 14.00 часа на 21.12.2021 г. за втората дата. Цената 

на документацията е в размер на 60 лв., и се заплаща в брой в касата на "ССО" ЕАД 

клон Пловдив бул. "Санкт Петербург" № 34, стая № 110. Сумата по депозита за участие 

в конкурса в размер на 50 % от началната цена се заплаща по  банковата сметка на 

Наемодателя -  IBAN: BG95CECB979010G8332400, BIC код CECBBGSF, Централна 

Кооперативна Банка 
Оглед на обекта  се прави всеки работен ден от 8.30 до 14.00 часа до 03.12.2021 г. за 

първата дата и до 21.12.2021 г. за втората дата. Предложенията  се подават всеки 

работен ден 8.30 до 15:00 часа от деня следващ публикуването на  съобщението за 

конкурса , най - късно до 03.12.2021 год. за първата дата и 21.12.2021 г. за втората дата, 

на адрес: гр. Пловдив бул. "Санкт Петербург" № 34 / СО "Чайка" 1/ офис 227. 

Документи за участие: заявление по образец, декларация за отсъствие на 

обстоятелствата, съставляващи пречка за участие, декларация за извършен оглед, 

документи за платена документация и депозит, ценова оферта , инвестиционна схема за 

подобрения и анотация за дейността на участника. 

 

  Подробни условия – в конкурсната документация. 

 

 Информация на тел.: 032 624910 . 

  

Антоан Ризов (подпис) 

Управител 

"Студентски столове и общежития” ЕАД София 

 клон  Пловдив 

 

Данните са заличени, съгласно ЗЛД 
 
 


