МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ
РЕПУБЛИКАБЪЛГАРИЯ
На основание чл. 44 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост,
във връзка с чл. 13 от ППЗДС и Заповед № – ЗМФ -......................./.............2007г. на Министъра на
финансите.

ОБЯВЯВА:
Провеждането на търг за отдаване под наем за срок от три години на недвижим имот – частна
държавна собственост Почивен комплекс Мальовица с. Кранево при следните условия.
Вид и предназначение на имота – Почивен комплекс”Мальовица” състоящ се от:
Блок А ЗП 808 кв.м. 4 ет. стаи със санитарни възли и зала за игри в сутерена.
Блок Б 1 част ЗП 196 кв.м. 4 ет. стаи със санитарни възли и апартаменти в сутерена
библиотека и книгохранилище
Общо за Блок А и Б 79 стаи и 7 апартамента
Блок Б 2 част ЗП 148 кв. М. 3 ет. лекарски кабинет, манипулационни, телефонна централа,
сервизни помещения и физкултурен салон в сутерена
Блок В ЗП 668 кв.м. 2 ет. кухня, зала за хранене, две зали за гости на I-ви етаж, дневен бар и
зала за съвещания на II-ри етаж
Разгърната застроена площ 5300 кв. м.
Дворно място 6685 кв.м.
1 Вид на търга – с тайно наддаване.
2 Начална наемна цена – 16500 лева, без ДДС.
3 Начин на плащане – наемната цена ще се плаща за месеците юни, юли и август на всяка
календарна година. Наемната цена се заплаща от 1-во до 5-о число на съответния месец.
През останалия период наемателя се задължава да охранява сградата за своя сметка.
4 Дата, място и час на провеждане – Първия работен ден след изтичане на срока за
подаване на заявленията от 10.00 часа в сградата на Министерство на финансите на ул.
„Г.С. Раковски” №102.
5 Депозит за участие в търга – 300 лв. внесени по сметка IBAN сметка №
BG70BNBG96613300148401 BIC код BNBGBGSD при БНБ – ЦУ ГР. София – за
Министерството на финансите за участие в търг с тайно надаване за отдаване под наем на
Почивен комплекс “Мальовица”
6 Закупуване и получаване на тръжната документация - всеки работен ден до изтичане
на срока за подаване на заявления за участие от 14.00 до 16.00 часа., в сградата на
Министерството на финансите, стая 204 дирекция “ИТФК”, срещу представен документ за
платени 20 лв. /с ДДС/, в касата на МФ - стая №16.
7 Подаване на заявления - заявления за участие в търга се подават само от кандидати
закупили тръжна документация в срок от 30 дни от датата на публикуване на обявата за
търга в деловодството на Министерството на финансите - гр.София, ул. “Г. С. Раковски” №
102
8 Оглед на обекта - оглед може да се извършва на място, след закупуване на тръжна
документация и след предварителна заявка от кандидата.
9 Тел. за контакти: 98592728
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