
 

 
 

               

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА 

 

На основание  чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от ЗДС и чл. 13, ал. 2 от ППЗДС обявява търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на  

части от имоти - частна и публична държавна собственост, в управление на Министерство на отбраната  

 

№ Обект Описание Закупуване на 

тръжна 

документация 

и оглед 

Заявление Дата, час и 

място 

 за 

провеждане 

на търга 

  Първоначална 

     наемна цена 

в лева 

Депозит 

в лева 

Цена на 

тръжни 

документ

и 

1 гр. Русе,                             

ул. „Ябланица” № 20, 

местност „Камусчия”  

част от покривното пространство на 

сграда с идентификатор 

63427.158.1917.10 с н. площ 30,10 

кв.м. и стая на петия етаж с наемна 

площ 13,35 кв.м. 

от 01.04.2015 г. 

до 14.04.2015 г 

15.04.2015 16.04.2015 г. – 

10,00 ч. 
София 

646,05 500,00 360,00 лв. 

с ДДС 

2 гр. Несебър, 

местност „Кокалу“, 

област Бургас 

покривно пространство на сграда с 

идентификатор 51500.503.439.14 с 

н. площ 127 кв.м. и помещение в 

сградата с наемна площ 12,39 кв.м. 

от 01.04.2015 г. 

до 14.04.2015 г 

15.04.2015 16.04.2015 г. – 

11,00 ч. 
София 

799,00 лв. 500,00 360,00 лв. 

с ДДС 

3 гр. Поморие, 

местност „Кротиря“, 

област Бургас 

част от имот с идентификатор 

57491.515.1 – незастроен терен с 

площ 101,40 кв.м. 

от 01.04.2015 г. 

до 14.04.2015 г 

15.04.2015 16.04.2015 г. – 

12,00 ч. 
София 

779,00 лв. 500,00 360,00 лв. 

с ДДС 

4 гр. Царево, 

„Нестинарка“ 

местност „Ск. Фонд-

Боруна“, област 

Бургас 

част от имот с идентификатор 

48619.54.689 – незастроен терен с 

площ 200,00 кв.м. 

от 01.04.2015 г. 

до 14.04.2015 г 

15.04.2015 16.04.2015 г. – 

14,00 ч. 
София 

1403,00 лв. 500,00 360,00 лв. 

с ДДС 

5 с. Черноморец, 

община Созопол, нос 

„Христосотира“, 

област Бургас 

част от имот № 000272  – 

незастроен терен с площ 144,00 

кв.м. 

от 01.04.2015 г. 

до 14.04.2015 г 

15.04.2015 16.04.2015 г. – 

15,00 ч. 
София 

720,00 лв. 500,00 360,00 лв. 

с ДДС 

 

Търговете ще се проведат в сградата на Министерство на отбраната, съгласно тръжната документация. Депозитът се внася по банковата сметка 

на Дирекция “Финанси” - МО. Тръжни документи се закупуват в сградата на Министерство на отбраната, гр.София, ул.”Дякон Игнатий” № 3, 

през “Приемна”, тел.: 20 795 и 20 725. За допълнителна информация: гр.София – 02/92-20-795, както и на интернет страницата на 

Министерството на отбраната - www.mod.bg. 

 

http://www.mod.bg/

