
 

 

О  Б  Я  В  А 

 

В „Напоителни системи” ЕАД - София на 27.09.2019 г. на основание чл. 14 - чл. 15е от ПРУПДТДДУК, се 

обявява търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за продажба на следния материален актив – собственост 

на дружеството, а именно: Поземлен имот № 000100, намиращ се в землището на  

с. Софрониево, с ЕКАТТЕ 68148, община Мизия, с площ 2,837 дка, заедно с построената върху имота сграда с 

площ 296,00 кв. м., ведно с наличното оборудване. Началната тръжна цена е в размер на 132 000,00 (сто 

тридесет е две хиляди лева). Цената е без включено ДДС. Търгът ще се проведе на 27.09.2019. г. в 11.00 часа в 

"Напоителни системи" ЕАД - София, на адрес: град София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, 3- ти етаж. В случай, че 

двама или повече от кандидатите предложат еднаква най-висока цена за него и търгът продължи между тях с 

явно наддаване, определям стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена. Тръжната 

документация може да бъде получена от 10 до 16 ч. всеки работен ден до деня предхождащ датата на търга на 

адрес: гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 3, „Напоителни системи” ЕАД – гр. София след заплащането и 

в касата на „Напоителни системи” ЕАД – гр. София. Цената за един комплект тръжна документация е 350 

/триста и петдесет/ лева /420 лв с ДДС/, като тази сума не се възстановява. Оглед на активите, предмет на търга, 

се извършва до деня предхождащ датата на търга по местонахождението им, след предварителна уговорка с 

управителя на „Напоителни системи” ЕАД - клон Мизия., като необходимо условие за това е да бъде закупена 

тръжна документация. Депозитът за участие е в размер на 10 % от обявената начална тръжна цена и следва да 

бъде платена по сметка на „Напоителни системи” ЕАД – град София, ЕИК 831160078 IBAN:   

BG20IORT80481090567900 BIC код: IORTBGSF Банка:   Инвестбанк АД, всеки работен ден от 10 до 16 ч. 

Заявления за участие в търга се подават в офиса на "Напоителни системи" ЕАД - София в срок до 16 ч. на деня, 

предхождащ датата на търга.   

При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 01.10. 2019 г. в 11.00 часа на същия адрес и при 

същите условия. 

 

За допълнителна информация: 

тел. 02/ 808 50 01 

 

 

 

 

 

 

 

 


