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З А П О В Е Д  

за предоставяне под наем на имот  

 

На основание и по реда на чл. 14 и сл. от ПРУПДТДДУК  

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

Безконтактни мултиплексорни вериги /БМВ/ ЕООД (Наемодател) открива 

процедура на търг за предоставяне под наем на собствен на дружеството недвижим имот 

в съответствие с условията на наема и търга, определени с тази заповед.  

Обектът, чието отдаване под наем е предмет на търга, представлява: Помещение 

офис-изток с площ от 9.43 кв. м,, тераса към обслужващо помещение офис-изток 8.78 

кв.м., обслужващо помещение офис-запад /право на преминаване/ 21.78 кв.м., тераса към 

обслужващо помещение офис-запад 8.25 кв.м., находящи се на седми етаж в сграда с 

административен адрес гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 101.  

Предназначение: за инсталиране на телекомуникационни съоръжения и оборудване на 

мобилен оператор. 

Вид на търга: търг с тайно наддаване. 

Начална тръжна месечна наемна цена: 980 (деветстотин и осемдесет) лева, без ДДС. 

Разноски във връзка с ползването: Освен месечната наемна цена по офертата, 

Наемателят ще заплаща консумативни разходи (за консумиране на ел. енергия за работа 

на съоръженията) за ползването на имота предмет на търга, като за изразходваната 

електроенергия ще заплаща по показанията на монтиран измервателен уред. 

Срок на наемане: 2 (две) години от датата на влизане в сила на договора за наем.  

Начин на плащане: Съгласно приложения проект на договор за наем. 

Обезпечения: съгласно договора за наем. 

Време и място на търга: 10.00 часа на деня, следващ 15-тия ден от публикуването на 

поканата за търга. Денят на публикуване на поканата не се включва в горния срок. 

10. Други специфични условия: 
10.1. Специални изисквания към участниците: на оценка се подлага 

предложението на търговец, който: 

10.1.1. Притежава лиценз за мобилен оператор;  

10.1.2. Няма задължения към държавата; 

10.1.3. Няма неуредени парични задължения към Държавното обществено 

осигуряване и Здравно осигуряване; 

10.1.4. Не е в производство по ликвидация и несъстоятелност; 

10.1.5. Няма неуредени парични задължения към БМВ ЕООД. 

10.2. Размер и условия на депозита за участие: Размерът на депозита за участие в 

търга е равен на началната тръжна месечна наемна цена без ДДС. На кандидатите, 

класирани на второ и следващо място, депозитът се освобождава до пет работни дни след 

влизане в сила на Заповедта за обявяване на резултатите от търга. Депозитът на 

класирания на първо място кандидат се освобождава до пет работни дни след изтичане 

срока на договора за наем. На кандидат, класиран на първо място, но отказал сключване 

на договор за наем, депозитът не се възстановява. 

10.3. Други тръжни условия: Участникът се отстранява и не се разглежда 

ценовото му предложение, когато: 

10.3.1. Не отговаря на някои от условията, посочени в заповедта и документацията; 

10.3.2. Не е представил някой от документите изисквани в заповедта и 

документацията; 

10.3.3. Представен е документ със следните недостатъци: 
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а) нечетлив; 

б) с множество неудостоверени от автора добавки и прибавки; 

в) офертата на участника не е подписана или е подписана от лице без 

представителна власт;  

10.3.4. Търговец, свързано лице с друг участник в търга, по смисъла на § 1 от ДР на 

ТЗ. 

 10.4. Оглед на обекта: по писмена заявка, изпратена 3 дни предварително до 

дружеството със сведения за легитимацията на лицата. 

10.5. Тръжна документация: одобрявам тръжната документация, която включва 

тази Заповед и приложените към нея: 

10.5.1. Условия на търга – Приложение A  

10.5.2. Проект на Договор за наем за тръжния обект – Приложение Б  

10.6. Тръжната документация може да бъде свалена от сайта на дружеството, от 

секция „Профил на купувача“, на адрес www.bmv-eood.bg. 

 

10.7. Условията на търга се публикуват по реда на чл. 15, ал. 2 ПРУПДТДДУК. 

 

 

 

 

ФИЛИП ВАСИЛЕВ 

УПРАВИТЕЛ /п/ 

 


