
 

 „ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ” EАД 
 

 На основание чл. 15, ал. 2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата 

в търговските дружества с държавно участие в капитала и Заповед № РД-08-33/12.02.2020 г. 

на Изпълнителния директор на „Транспортно строителство и възстановяване” ЕАД, 

 

О Б Я В Я В А : 

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 18 (осемнадесет) месеца на 

следния обект: „Открита площ от 21 505 кв.м., представляваща част от застроен терен с 

идентификатор 16359.511.8, находящ се в гр. Горна Оряховица /“Бивше поделение 58950“/, 

съставляващ  УПИ VІІІ – за спец. терен, кв. 249 по ПУП на гр. Горна Оряховица и  Закрита 

площ от 872,30 кв.м., в сграда с идентификатор 16359.511.8.3,  представляваща първи етаж от 

построената в гореописания имот, сграда -  Учебен корпус № 1, със ЗП 872,30 кв.м., находящи 

се в обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ИПЗ, кв. 249, УПИ 

VІІІ – за спец. терен“. 

 Търгът ще се проведе на 28.02.2020 г., от 10,00 часа, в сградата на ТСВ ЕАД, на адрес: 

гр. София, ул. „Кирил Благоев” 14, при следните условия: 

Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 29 000,00 /двадесет и девет хиляди/ 

лв., без ДДС. 

Депозит за участие в търга в размер на 5 800,00 /пет хиляди и осемстотин/ лева, вносим 

срок до 27.02.2020 г., по сметка на ТСВ ЕАД – клон Горна Оряховица, в ЦКБ АД – Горна 

Оряховица, сметка: IBAN BG61CECB9790 10I1641800. 

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 26.02.2020 

г. на адрес: гр. София, ул. „Кирил Благоев” № 14, срещу невъзвръщаема сума в размер на 

100.00 /сто/ лева, без включен ДДС, платима по сметка на ТСВ ЕАД, в ЦКБ – София - Запад, 

сметка: IBAN BG38CECB9790 10I14 325 00, BIC CECBBGSF.  

Закупената тръжна документация не може да бъде върната.  

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в 

деловодството на ТСВ ЕАД - ЦУ, в срок до 16.00 часа на 27.02.2020 г.  

Оглед на имота може да се извършва всеки ден от 9.00 до 16.00 часа, в срок до 

27.02.2020 г. срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота. 

При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 06.03.2020 г., при същите 

тръжни условия. 

За допълнителна информация, свързана с огледа: Петър Петров – 0885069606. 

 

 

 

 

 

 

 


