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МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА 
 

На основание  чл. 16, ал. 2  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 

документи 

1 гр. Айтос, ул. „Цар Освободител” 

№ 17, общ.Айтос, обл. Бургас  

част от имот – публична 

държавна собственост, 

първи  етаж от пететажна 

жилищна сграда, търговско 

помещение  № 1 с наемна 

площ 68,94 кв.м. 

от 06.04.2015 г. 

до 20.04.2015 г. 

21.04.2015г. 22.04.2015 г. – 10:00 ч. 

София 

327,00 300,00 360,00 лв. 

с ДДС 

2 гр. Айтос, ул. „Цар Освободител” 

№ 17, общ.Айтос, обл. Бургас 

част от имот – публична 

държавна собственост, 

първи  етаж от пететажна 

жилищна сграда, търговско 

помещение  № 2 с наемна 

площ 170,93 кв.м. 

от 06.04.2015 г. 

до 20.04.2015 г. 

21.04.2015г. 22.04.2015 г. – 11:00 ч. 

София 

847,00 лв. 500,00 360,00 лв. 

с ДДС 

3 гр. Айтос, ул. „Цар Освободител” 

№ 17, общ.Айтос, обл. Бургас 

част от имот – публична 

държавна собственост, 

първи  етаж от пететажна 

жилищна сграда, търговско 

помещение  № 3 с наемна 

площ 20,42 кв.м. 

от 06.04.2015 г. 

до 20.04.2015 г. 

21.04.2015г. 22.04.2015 г. – 12:00 ч. 

София 

104,00 лв. 100,00 360,00 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” от 9,00 - 12,00 ч. и от 13,00 – 16,00 ч.,            

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/

