
 

 
 

 

  

 

ОБЯВА 

 

            „Държавна консолидационна компания“ ЕАД (ДКК), ЕИК 121031861, на основание 

чл.29, ал.3 (Обн. - ДВ, бр. 40 от 2020 г., в сила от 5.05.2020 г.) от Правилника за прилагане 

на Закона за публичните предприятия (ППЗПП) и Правилата за провеждане на търг и 

конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители съгласно 

Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, обявява търг с тайно наддаване, открито 

заседание за отдаване под наем на част (500 кв.м.) от недвижим имот, собственост на ДКК: 

сграда на 12 етажа - в груб строеж; сграда на 5 етажа - в груб строеж и сграда, свързваща 

другите две с изградени 4 етажа в груб строеж и част от същата на един етаж в груб строеж, 

находящи се в поземлен имот с идентификатор 44063.6232.52, в с. Лозен, р-н „Панчарево“, 

Столична община, местност „Три бари“ и съответно терена около тях (Имота). 

           Срок за отдаване под наем на Имота - до 1 (една) година. 

           Начална тръжна цена - 1825 (хиляда осемстотин двадесет и пет) лева без ДДС, на 

ден.  

           Начин на плащане - по банков път. 

           Място, дата и час на провеждане на търга - 01.03.2023 г., в сградата на ДКК, 

находяща се в гр. София, ул. „Тинтява” № 86 от 10.00 часа. При неявяване на кандидати, 

повторен търг ще се проведе на 03.04.2023 г. на същия адрес и при същите условия. 

           Стъпка на наддаване, съгласно т.1.2 от Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, 

в размер на 10% (десет на сто) от началната тръжна цена. 

           Място и срок за подаване на документи за участие:  

           Документи за участие в търга се подават лично или чрез упълномощено с изрично, 

нотариално заверено пълномощно лице до 16:30 часа на деня, предхождащ деня за 

провеждане на търга, в сградата на ДКК, находяща се на адрес: гр. София, ул. „Тинтява“ № 

86. 

           Оглед на Имота се извършва всеки работен ден, от 09.00 до 16.30 часа, до деня 

преди провеждане на търга, след предварителна уговорка на тел.: + 359 884 11 59 44 и 

след представяне на документ за самоличност и изрично нотариално заверено пълномощно 

за извършване на оглед, в случай че огледът не се извършва лично от кандидата-физическо 

лице или представляващия кандидата-юридическо лице.   

           Тръжната документация се получава в деловодството на ДКК, ул. „Тинтява” № 86, 

гр. София, всеки работен ден от 10.00-16.00 часа до деня преди провеждането на търга. 

 За контакти: + 359 884 11 59 44 


