ЦЕНТЪР ЗА ПРИЛОЖНИ РАЗРАБОТКИ
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
гр. София 1528, Бул.”Искърско шосе” № 11, тел. (02) 973 2716 факс: (02) 973 2342

ОБЯВЯВА
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на
БАН, стопанисвани и управлявани от ЦПР – БАН - правоприемник на КМСПСИ “
Новис” – НПО “НП” БАН представляващи ПОМЕЩЕНИЯ В:
Блок Б – помещения на първи етаж от производствена двуетажна сграда с обща
площ на първия етаж - 633 кв.м.
Блок Г – помещения на бивша столова, кухня, бюфет в едноетажна сграда с обща
площ -699 кв.м.
Блок В – помещения в производствена едноетажна сграда с обща площ 435 кв.м.
С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ – ЗА СКЛАДОВА и/или ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ
и Помещение Павилион – кафе, закуски с площ 25 кв.м., С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ –
КАФЕ, ЗАКУСКИ НАХОДЯЩИ СЕ НА АДРЕС: гр. Нови Искър, район Нови Искър,
кв. “Кумарица”, ул. “Стое Джуров” №1, построени в УПИ (парцел) І от кв. 242.
Търгът ще се проведе на 01.09.2011г. в сградата на ЦПР - БАН в гр. София, бул.
“Искърско шосе” № 11 от 11.00 часа:
Начална тръжна месечна наемна цена за помещенията в:
Блок Б – на първи етаж от производствена двуетажна сграда с обща площ на първия
етаж - 633 кв.м.
Блок Г – помещения на бивша столова, кухня, бюфет в едноетажна сграда с обща площ
-699 кв.м. и
Блок В – помещения в производствена едноетажна сграда с обща площ 435 кв.м.
е в размер на левовата равностойност на 3 (три) Евро на кв.м., без включен ДДС;
Начална тръжна месечна наемна цена за обект помещение Павилион – кафе,
закуски с площ 25 кв.м., е в размер на левовата равностойност на 5 (пет) Евро на
кв.м., без включен ДДС;
Депозит за участие в търга, в размер на 200/двеста/ лева с ДДС, който следва да бъде
внесен в срок до 31.08.2011г, по депозитната сметка на БАН – ЦУ, IBAN BG81 BNBG
9661 3300 1321 01, BIC КОД BNBGBGSD БНБ – ЦУ.
Тръжната документация за участие в търга се получава в деловодството на 2 етаж в
административната сграда на ЦПР - БАН в гр. София, бул. “Искърско шосе” № 11,
всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа, срещу документ за платена с банков превод
или касов път - сума в размер на 30,00 (тридесет) лева с ДДС по сметката на ЦПР –
БАН BG47UBBS80023106026906 BIC:UBBS BGSF ОББ клон “Искър. Тръжната
документация се получава лично или чрез упълномощено за целта лице.
Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик лично или по
пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в деловодството на 2 етаж в
административната сграда на ЦПР - БАН в гр. София, бул. “Искърско шосе” № 11, в
срок до 17,00 часа на 31.08.2011 г. всеки работен ден. Заявленията подадени по
пощата, с пощенско клеймо до тази дата, се считат за подадени в срок, ако са получени
в ЦПР - БАН не по-късно от деня, предхождащ датата на провеждане на търга.
Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 13.00 до 16.00 часа, най-късно
до 31.08.2011 г., в присъствието на представител на ЦПР - БАН, на адреса на
посочените в обявата помещения в гр. Нови Искър, кв. “Кумарица”, ул. “Стое Джуров”
№1, срещу издадено удостоверение за право на оглед, на имота по образеца, приложен
към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на телефони: (02) 973 27 16

