
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД 

 

 
 София, бул. „Александър Стамболийски” 18, тел. 94 04 480  1 

 

ОБЯВА 
 

Върховният административен съд, на основание чл. 44 от Правилника за прилагане на 

Закона за държавната собственост и Заповед № 1583/19.06.2018г. на председателя ВАС 

ОБЯВЯВА ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична 

държавна собственост, находящ се в гр. София,  бул.“Ал. Стамболийски“ № 18, представляващ: 

 

-      площ от 1.00 кв.м.,на партерния етаж в сградата на съда за монтиране на 1  

бр. автомат за пакетирани изделия;  

-      площ от 1.00 кв.м. на втория етаж в сградата на съда за монтиране на; 1 

бр.автомат за пакетирани изделия. 

Срок на наемното правоотношение –  3 /три/ години. 

Начална месечна наемна цена – в  размер на 117,12 лв. (сто и седемнадесет лв .  и  

дванадесет ст. ) , с включен ДДС. 

Депозитът за участие в търга е в размер на 30 лева (тридесет лв.) се превежда по 

следната банкова сметка на ВАС: BG 54 IORT 8094 3300 3005 00, В1С: IORTBGSF, при 

Инвестбанк АД, най-късно до изтичане на срока за подаване на заявленията. 

Изискванията към кандидатите са описани в тръжната документация. 

Тръжната документация не се закупува. Всеки участник може свободно да я изтегли от 

интернет страницата на Върховния административен съд – www.sac justice.bg , или да я получи 

в стая 219, трети етаж на сградата на ВАС, от дата на публикуване на обявата за търга в два 

национални ежедневника, до изтичане срока за подаване на заявления за участие. 

Оглед на имота, се извършва след предварителна заявка на тел. 02/9404333. 

Лица за контакти –  Христо Томов  

Заявления за участие се приемат  до 16.00 часа на 24 юли 2018 г. в Регистратура- стая 

1а, партер в административната сграда на ВАС– гр. София, бул.„ Ал.Стамболийски“  № 18. 

 

Публикувана на 22.06.2018г./петък/във вестник“Монитор“ 

Публикувана на 22.06.2018г./петък/ във вестник“Телеграф“ 

http://www.sac/

