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Резултати от проведения на 05.02.2020 г. 

търг с явно наддаване за отдаване под наем  на 

6 броя обособени обекти от недвижими имоти, собственост на “БДЖ - Товарни 

превози” ЕООД, находящи се на територията на гр. София, 

 разделени в 6 лота 

На  проведения на 05.02.2020 г. търг са отдадени под наем следните лотове: 

 

Лот 1 – Обект №1 попадащ в сграда с идентификатор 68134.600.1277.25 по 

КККР на гр. София, одобрени със Заповед № РД-18-13/11.03.2010 г. на Изпълнителния 

директор на АГКК, с площ 90 кв.м. по документ за собственост и по скица, с 

предназначение сграда за търговия, с адрес: гр. София, район Подуяне, Товарна гара 

София. 

Лот 2 – Обект №2 попадащ в сграда с идентификатор 68134.600.1277.25 по 

КККР на гр. София, одобрени със Заповед № РД-18-13/11.03.2010 г. на Изпълнителния 

директор на АГКК, с площ 53 кв.м. по документ за собственост и по скица, с 

предназначение сграда за търговия, с адрес: гр. София, район Подуяне, Товарна гара 

София. 

Лот 3 – Обект №5 попадащ в сграда с идентификатор 68134.600.1277.25  по 

КККР на гр. София, одобрени със Заповед № РД-18-13/11.03.2010 г. на Изпълнителния 

директор на АГКК, с площ 37 кв.м. по документ за собственост и по скица, с 

предназначение сграда за сграда за търговия, с адрес: гр. София, район Подуяне, 

Товарна гара София. 

 

На 18.02.2020 г. ще се проведе повторен търг за следните лотове: 

 

Лот 4 – Обект №6 попадащ в сграда с идентификатор 68134.600.1277.25 по 

КККР на гр. София, одобрени със Заповед № РД-18-13/11.03.2010 г. на Изпълнителния 

директор на АГКК, с площ 38 кв.м. по документ за собственост и по скица, с 

предназначение сграда за търговия, с адрес: гр. София, район Подуяне, Товарна гара 

София. 

Лот 5 – Обект №7 попадащ в сграда с идентификатор 68134.600.1277.23, 

68134.600.1277.24 и 68134.600.1277.25 с обща площ от 269 кв.м; с предназначение 

сграда за търговия, с адрес: гр. София, район Подуяне, Товарна гара София по КККР на 

гр. София, одобрени със Заповед № РД-18-13/11.03.2010 г. на Изпълнителния директор 

на АГКК, с търговска площ- ет.1 – 96 кв.м, ет.2 – 33 кв.м. с две складови помещения с 

площ 40 кв.м и 100 кв.м. по документ за собственост и по скица, с предназначение 

сграда за търговия, с адрес: гр. София, район Подуяне, Товарна гара София. 

Лот 6 – Обект №10 попадащ в сграда с идентификатор 68134.600.1277.25 и по 

КККР на гр. София, одобрени със Заповед № РД-18-13/11.03.2010 г. на Изпълнителния 

директор на АГКК, ниво 2 с площ 56 кв.м. по документ за собственост и по скица, с 

предназначение сграда за търговия, с адрес: гр. София, район Подуяне, Товарна гара 

София. 

 

С Тръжна документация,  закупена за участие в първия търг може да се 

участва и в повторния търг. 


