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ДДККЦЦ  ,,,,ССввееттии  ГГееооррггии““  ЕЕООООДД  ––  ХХаассккооввоо    

  

 

 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ 
 

На основание чл. 14 и чл. 15 от Правилник за реда за упражняване правата на 

държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /приет с ПМС № 

112 от 03.06.2003г./ на Министерство на Отбраната, Протокол № РД-36-28/25.06.2019г. 

и Протокол № РД-36-21/14.01.2019г. на Министерство на Отбраната и Заповед № 

32/14.11.2019г. на Управителя на ДКЦ ,,Свети Георги“ ЕООД – Хасково,   

ОТКРИВАМ ТЪРГ с тайно наддаване, при закрито заседание за отдаване под 

наем, както следва: ПОМЕЩЕНИЯ намиращи се в помощните/болничната сгради за 

търговска дейност, представляващи части от недвижим имот, собственост на ДКЦ 

,,Свети Георги“ ЕООД – гр. Хасково, бул. ,,Стефан Стамболов“, № 2, кв. 80, УПИ I-

1657, съгласно Акт за частна държавна собственост при следните условия: 

1. Предмет на търга, описание на обектите и наемна цена: Предмет на настоящия 

търг с тайно наддаване е отдаването под наем на ПОМЕЩЕНИЯ намиращи се в 

помощните/болничната сгради за търговска дейност.  

2. ОПИСАНИЕ на обектите както следва: 

2.1. ПАКЕТ от гаражни клетки, находящи се в помощните сгради в северозападната 

част на имота с обща площ от 160  кв.м, част от  инв. № 8, инв. № 8а, ведно с 

прилежаща асфалтова площадка от 60 кв.м., пред сградата, с начална цена от 489.00 

лева. 

2.2. ПАКЕТ от гаражни клетки, находящи се в помощните сгради в северозападната 

част на имота с обща площ до 300  кв.м, част от  инв. № 13, ведно с прилежаща 

асфалтова площадка от 80 кв.м., пред сградата, с начална цена от 457.00 лева. 

2.3. Помещение във фоайето на основната болнична сграда с площ от 31 кв.м. с 

начална наемна цена от 200 лева; 

3. Депозит за участие в търга: 50 на сто от началната цена на обектите. 

4. Краен срок за внасяне на депозита: - до 15.00 часа на 04.12.2019г., 

включително /сряда/, платим в брой в касата на дружеството  или по сметка на ДКЦ 

,,Свети Георги“ ЕООД – Хасково – BG44RZBB91551036107108 в банка 
РАЙФАЙЗЕНБАНК – клон Хасково. 

5. Стъпка на наддаване 4 на сто от определената начална цена. 
6. Място за закупуване на тръжната документация: в сградата на ДКЦ ,,Свети 

Георги“ ЕООД – Хасково, бул. ,,Стефан Стамболов“, № 2, – от деловодството, при цена 
от 20.00 лева. 

7. Място и срок за подаване на заявленията за участие в търга:  от 15.11.2019г. 
/дата на публикуване на обявата - петък/ от 09.30 часа до 15.00 часа на 04.12.2019г., 
включително /сряда/ - в деловодството на ДКЦ ,,Свети Георги“ ЕООД – Хасково, бул. 
,,Стефан Стамболов“, № 2. 

8. Срок за извършване на огледа на обектите – от 09.30 часа на 
15.11.2019г./петък/ до 15.00 часа на 04.12.2019г., включително /сряда/. 

9. ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ: 
9.1 Срок на договора за наем – три години.  
9.2 Наемната цена се заплаща за всеки месец по сметка на ДКЦ ,,Свети Георги“ ЕООД 
– Хасково, до 10-то число на текущия месец. 
9.3 Върху всички плащания /наеми и консумативни разходи/ по договора се надчислява 
законоустановеният ДДС. 
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10. Място, ден и час на провеждане на търга: 05.12.2019г. (четвъртък) от 16:30 
часа  в административната сградата на ДКЦ ,,Свети Георги“ ЕООД – Хасково – 
деловодство, бул. ,,Стефан Стамболов“, № 2. 

11. При непровеждане на търга, ще се проведе повторен търг на 11.12.2019г. 
/сряда/ при същите условия  от 16:30 часа  в административната сградата на ДКЦ 
,,Свети Георги“ ЕООД – Хасково – деловодство, бул. ,,Стефан Стамболов“, № 2, със 
следните допълнения: кандидатите пропуснали срока за закупуване или подаване на 
документи за участие, могат да закупят, извършат оглед или да подадат тръжните 
книжа до 10.12.2019г. от 09.30 часа до 15.00 часа.    

 
  

 
За контакти: ДКЦ ,,Свети Георги“ ЕООД – гр. Хасково, бул. ,,Стефан 

Стамболов“, № 2, тел. 0884/97-80-90 – К. Милушева 


