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ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост и заповед № ФК-0984/10.05.2018 г. на директора на Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ) се
открива тръжна процедура за отдаване под наем за срок от 3 месеца на част от недвижим имот
– частна държавна собственост, представляващ обект за обществено хранене (ресторант).
Отдаваната под наем част е с полезна площ 119,57 кв.м. и се предлага при първоначална
месечна наемна тръжна цена 400 лева без ДДС, съответно 480 лева с ДДС. Обектът се
намира в Учебна база на АДФИ в к.к. „Албена” (до автогарата), община Балчик, област
Добрич.
Търгът за описания имот ще се проведе при тайно наддаване на 13.06.2018 г. от 10:00 ч.
в сградата на АДФИ в гр. София, ул. „Леге” № 2, ет. 3, заседателна зала.
Условия за участие:
1. Място и срок за подаване на заявленията за участие с приложени към тях документи:
гр. София, ул. „Леге” № 2, ет. 4, стая № 178 (деловодство), всеки работен ден от 9:00 до 17:00
часа в 30-дневен срок от датата на публикуване на настоящото обявление. Заявлението за
участие с приложените към него документи се предава в запечатан, непрозрачен без
разкъсвания плик. Ценовото предложение се представя в отделен запечатан, непрозрачен без
разкъсвания плик с надпис „Предлагана наемна цена” и се поставя в плика със заявлението за
участие. Върху плика със заявлението за участие в търга участникът посочва наименованието
си, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес. Пликът със
заявлението за участие в търга заедно с придружително писмо, което изрично да указва, че
материалите в него са за участие в тръжната процедура на 13.06.2018 г., се запечатват в трети
по-голям плик, който се адресира до АДФИ.
2. Оглед на обекта, предмет на търга, може да се извърши от 14.05. до 08.06.2018 г., от
10:00 до 16:00 часа.
3. Тръжната документация се получава от 9:00 до 17:00 часа в сградата на АДФИ– гр.
София, ул. „Леге” № 2, ет. 4, стая № 178 (деловодство), всеки работен ден от 14.05. до
08.06.2018 г., след заплащане в касата цената за нея в размер на 20 (двадесет) лева. Сумата не
подлежи на възстановяване.
4. Депозитът за участие в търга е в размер на 200 (двеста) лева, преведени по банкова
сметка на АДФИ с № BG85 BNBG 9661 3300 100601 при БНБ, ЦУ в рамките на срока по т.1.
5. До участие в процедурата се допускат само кандидати, които са търговци,
регистрирани по реда на Закона за търговския регистър, и не се намират в производство по
ликвидация или несъстоятелност към момента на подаване заявлението за участие в търга. Не
се допускат до участие в търга и кандидати, които имат парични задължения към АДФИ,
плащанията по които са забавени повече от 30 дни към момента на подаване на заявлението за
участие.
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