
                                                                                                           „В Р А Н А” ЕАД  
        1186 София, бул.”Цариградско шосе” 387, тел/факс: 02/974-67-00, e-mail:office@vrana1900.net 

ОБЯВА 

          Емил Александров – Изпълнителен директор на “Врана” ЕАД - гр.София на основание  чл. 15 и 
следващите от ПРУПДТДДУК, Протоколи на СД от 28.02.2019г. и 29.03.2019г. и Заповеди ЗК- № 75 и 

76/09.05.2019г. и Заповед ЗК-№77/10.05.2019г., обявява търгове с тайно наддаване със закрито заседание 

за отдаване под наем на ДМА по счетоводни сметки 203 и 223 –  собственост на “Врана” ЕАД - гр.София 

съгласно общи и специални условия, които се съдържат в тръжните документации за следните обекти,  
находящи се в гр. София, Бул. Цариградско шосе, Район Искър, с.Лозен:  

- Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 44063.1447.3101.1.2  по кадастралната карта на 

АГКК  със застроена  площ 58,40 кв.м., състоящ се от две стаи,  коридор и сервизно помещение, за който е 
съставен  НА № 25, том ІІ, рег. №1251, дело № 211/2015 година. Началната тръжна наемна цена на имота 

е 115.00 лв. 

- Самостоятелен обект в сграда с идентификатор  44063.1447.3428.1.19  по кадастралната карта 
на АГКК, състоящ се от стая, кухня, коридор и сервизно помещение,  находящ се на втори етаж на 

гореописаната сграда със застронена площ  48,98 кв.м.,  за който е съставен  НА № 24, том V, рег. №5284, 

дело № 758/2014 година. Началната тръжна наемна цена на имота е 105.00 лв. 

- Самостоятелен обект в сграда с идентификатор  44063.1447.3428.1.42  по кадастралната карта 
на АГКК, състоящ се от три стаи, кухня, коридор и общо сервизно помещение,  находящ се на трети етаж 

на гореописаната сграда със застроена  площ 78,26 кв.м.,   за който е съставен  НА № 24, том V, рег. 

№5284, дело № 758/2014 година. Началната тръжна наемна цена на имота е 145.00 лв. 
- Помещение № 5 със застроена площ 54.00 кв.м. - част от имот с идентификатор 

44063.1447.3159.1 по цифровия кадастър на АГКК , находящ  се в землището на с.Лозен, бул. 

„Цариградско шосе”, за който е съставен  НА № 127, том І, рег. №4055, дело № 112/2007 година. 
Началната тръжна наемна цена на имота е 175.00 лв. 

- Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 44063.1447.3580.1 със застроена площ от 

58.,00 кв.м. и Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 44063.1447.3580.2 със застроена площ 

51.00 кв.м., които са част от сграда за птици цялата със застроена площ от 355 кв.м., находяща се в имот с 
идентификатор 44063.1447.3580 по цифровия кадастър на АГКК, гр.София, с. Лозен, Район Искър, 

бул.”Цариградско шосе”, гр.София. Началната тръжна наемна цена на имота е 365.00 лв. 

- Самостоятелен обект в сграда с идентификатор  44063.1447.3098.1.3 по кадастралната карта на 
АГКК със застроена площ 31,16 кв.м., състоящ се от стая, кухня, коридор и сервизно помещение,   за 

който е съставен  НА № 26, том ІІ, рег. № 1252, дело № 212/2015 година. Началната тръжна наемна цена 

на имота е 70.00 лв. 

 Условия и изисквания: 
 1. Начална тръжна цена: Началната тръжна цена е посочена във всяка една позиция поотделно. 

Стъпката на наддаване в случаите по чл. 15 е, ал. 4 от ПРУПДТДДУК е 5 на сто от началната тръжна цена. 

     2. Дата, място и час на провеждане на търга: Търговете ще се проведат в сградата на управлението на  
адрес: град София, бул. „Цариградско шосе” № 387, както следва: 

№            Описание на недвижимия имот Дата и час на 

провеждане на търга 

1 Сам. обект в сграда с идент.  44063.1447.3428.1.19 29.05.2019г. - 10.00 ч. 

2 Сам. обект в сграда с идент.  44063.1447.3428.1.42 29.05.2019г. - 11.00 ч. 

3 Сам. обект в сграда с идент.  44063.1447.3101.1.2  30.05.2019г. - 10.00 ч. 

4 Сам. обект в сграда с идент.  44063.1447.3098.1.3 30.05.2019г. - 11.00 ч. 

5 Помещение № 5 със застроена площ 54.00 кв.м. 31.05.2019г.-  10.00 ч. 

6 Сам. обект в сграда с идент. 44063.1447.3580.1 с 
площ от 58.,00 кв.м. и Сам. обект в сграда с идент. 

44063.1447.3580.2 с площ 51.00 кв.м. 

31.05.2019г. - 11.00ч. 

3. Ред за получаване на тръжната документация, цена и място за получаване: Тръжната 
документация може да се получи  в деловодството на дружеството, на бул. Цариградско шосе №387 срещу 

парична сума в размер на   50 (петдесет) лева с ДДС.  

4. Депозит за участие: Депозитът за участие в търга, е в размер на една начална тръжна цена за всяка 

една позиция поотделно и се внася в касата на дружеството. 
5. Условия за оглед на обектите: Оглед на обектите може да се извърши от желаещите кандидати, 

всеки ден, но най-късно до 13.00 часа на деня преди провеждане на търга в присъствието на представител 

на „ Врана ” ЕАД гр. София. 
6.  Краен срок за приемане на заявления за участие: Заявления за участие в търговете се приемат  на 

адрес: град София, бул. „Цариградско шосе” № 387– деловодство до 16.00   часа на  деня преди провеждане 

на търговете. 
7. Ден, място и час на повторно провеждане на търга: Повторни търгове ще се проведат на: 



№            Описание на недвижимия имот Дата и час на провеждане на 

повторни търгове 

1 Сам. обект в сграда с идент.  44063.1447.3428.1.19 05.06 и 12.06.19г -10.00 ч. 

2 Сам. обект в сграда с идент.  44063.1447.3428.1.42 05.06 и 12.06.19г -11.00 ч. 

3 Сам. обект в сграда с идент.  44063.1447.3101.1.2  06.06 и 13.06.19г -10.00 ч. 

4 Сам. обект в сграда с идент.  44063.1447.3098.1.3 06.06 и 13.06.19г -11.00 ч. 

5 Помещение № 5 със застроена площ 54.00 кв.м. 07.06 и 14.06.19г -10.00 ч. 

6 Сам. обект в сграда с идент. 44063.1447.3580.1 с 

площ от 58.,00 кв.м. и Сам. обект в сграда с идент. 
44063.1447.3580.2 с площ 51.00 кв.м. 

07.06 и 14.06.19г -11.00 ч. 

  на същия адрес и при същите условия. Краен срок за приемане на заявления за участие: до 16.00 часа 

на деня предхождащ датата на търга.  
Обявата ще се публикува във вестник „Сега“ на 14.05.2019г.,    на електронната страница на 

Министерство на икономиката  и на електронната страница на дружеството http://vrana1900.net.   

 За допълнителна информация : тел.02/9746700, 0885 109 423 – Ваня Берова. 

 

 

        

 


