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

 

                                                              
  Изх.№  192 / 05.10.2021 г.                                                                                  

ДО                                                                                     

Агенция за публичните предприятия 

и контрол 
 

 

                                             О Б Я В Л Е Н И Е 

 

 От „Студентски столове и общежития“ ЕАД, с адрес на управление: гр. София, 

ж.к. Студентски град, бл.5, ет.2, ЕИК 831917453. 

 

„Студентски столове и общежития” ЕАД, София, п. к. 1700, Студентски град, бл.5,ет.2, 

открива процедура  за провеждане на конкурси за отдаване  под  наем за срок от три 

години, на търговски обекти, находящи се в град София, ж.к. Студентски град, както 

следва: 

Търговски обект – Магазин за хранителни стоки, бл.58, вх. А, с площ от 175 кв. м, 

начална цена 2086.00 (две хиляди, осемдесет и шест) лева, с включен ДДС; 

Търговски обект - Бърза закуска, бл.58, вх. Б, с площ от 53 кв. м., начална цена 613.00 

(шестстотин и тринадесет) лева, с включен ДДС; 

Търговски обект – Склад за лекарства, бл.58, вх. В, с площ от 100 кв. м., начална цена 

954.00 (деветстотин петдесет и четири) лева, с включен ДДС; 

Търговски обект – Магазин и сервиз за компютри, бл.58, вх. В, с площ от 47 кв. м., 

начална цена 504 (петстотин и четири) лева, с включен ДДС; 

Помещение за офис, бл.58, вх. В, с площ от 21 кв. м., начална цена 225.00 (двеста 

двадесет и пет) лева, с включен ДДС.  

Конкурсите ще се проведат на 20.10.2021 г. от 14:00 часа, в офиса на дружеството: гр. 

София, Студентски град, бл.5, ет.2, стая №216. При неявяване на участници на тази 

дата, се определя втора дата за провеждане –25.10.2021 г., при същите условия и на 

същото място.    

Документацията за участие в конкурсите се закупува и получава на адрес: гр. София, 

Студентски град, блок №5, ет.2, всеки работен ден до 14:00 часа на 19.10.2021 г. за 

първата дата и 14.00 часа на 22.10.2021 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 обектите се правят всеки работен ден от 10:00 до 14:00 ч. до 19.10.2021 г. за 

първата дата и 22.10.2021 г. за втората дата. Предложенията  се подават всеки работен 

ден от 10:00 до 15:00 ч. от деня следващ публикуването на съобщението за конкурсите, 

най-късно до 19.10.2021 г. за първата дата и 22.10.2021 г. за втората дата, на адрес: гр. 



София, Студентски град бл. №5, ет.2. Предложенията се отварят на 20.10.2021г., в 14:00 

ч., на адрес, гр. София, Студентски град, блок №5, ет.2, стая №216 и 25.10.2021 г., 14:00 

часа  за втората дата. 

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. 

 

Информация на тел.: 02 8681437, г-жа Илияна Бешкова. 

 

 

Сергей Миланов (подпис) 

изпълнителен директор на 

„Студентски столове и общежития” ЕАД 

 

Данните са заличени, съгласно ЗЛД. 

  


