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О Б Я В Л Е Н И Е 

 
От „Студентски столове и общежития“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. 
София, п. к. 1700, ж.к. „Студентски град“, бл. 5, ет. 2, ЕИК 831917453 
 
„Студентски столове и общежития“ ЕАД, гр. София, п.к. 1700, ж.к. „Студентски град“, бл. 5, ет. 
2, открива процедура  за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от три години, на:  
Търговски обект, находящ се в гр. София, район „Студентски“, ж.к. „Студентски град“, 
блок № 58, вход „Б“, партер, с площ от 44,00 кв.м., начална цена 711 лв. (седемстотин и 
единадесет лева),  с включен ДДС. 
Конкурсът ще се проведе на 29.11.2022 г. от 09:30 часа, в офиса на дружеството: гр. София, 
ж.к. Студентски град, бл. 5, ет. 2, стая № 216. При неявяване на участници на тази дата се 
определя втора дата за провеждане – 05.12.2022 г. от 09:30 часа, при същите условия и на 
същото място.    
Документация за участие в конкурса се закупува и получава на адрес: гр. София, ж.к. 
Студентски град, бл. 5, ет. 2, всеки работен ден до 14:00 часа на 28.11.2022 г. за първата дата и 
всеки работен ден до 14:00 часа на 02.12.2022 г. за втората дата. Цената на документацията е в 
размер на 50.00 (петдесет) лв. и се заплаща в брой в касата на горния адрес. Сумата по депозита 
за участие в конкурса в размер на 50 % от началната цена се заплаща по банковата сметка на 
Наемодателя - IBAN: BG32 BPBI 79311045 8847 01, BIC код:  BPBI BGSF, ЮРОБАНК 
БЪЛГАРИЯ АД. 
Оглед на обекта се прави всеки работен ден от 10:00 ч. до 14:00 ч. до 28.11.2022 г. за първата 
дата и всеки работен ден от 10:00 ч. до 14:00 ч. до 02.12.2022 г. за втората дата. Предложенията  
се подават всеки работен ден от 10:00 ч. до 15:00 ч., най-късно до 28.11.2022 г. за първата дата 
и всеки работен ден от 10:00 ч. до 15:00 ч. до 02.12.2022 г. за втората дата, на адрес: гр. София, 
ж.к. Студентски град бл. 5, ет. 2. Документи за участие: заявление за участие по образец; кратко 
представяне на кандидата и анотация за дейността му; декларация за отсъствие на 
обстоятелства, съставляващи пречка за участие; декларация за извършен оглед; документ за 
платена конкурсна документация; документ за внесен депозит за участие в конкурса; 
нотариално заверено пълномощно, в случаите когато участникът се представлява пълномощие; 
ценова оферта и предложение за условията за наемане на обекта в съответствие с изискванията 
на документацията за участие; доказателства за последни платени сметки за консумативи, 
наеми и други дължими суми (документите се представят от кандидати  - наематели по 
предишни и/или действащи договори за същия  или други ползвани от кандидата обекти); 
декларация за произход на средствата за извършване на дейността. 
 
Информация на тел.: 02 868 14 37, г-жа Илияна Бешкова. 
 
 
Сергей Миланов (подпис) 
изпълнителен директор на 
„Студентски столове и общежития“ ЕАД 
                                                                        


