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Министерство на отбраната, на основание чл.16, ал.2 от Закона за 

държавната собственост и заповед на министъра на отбраната № ЗС-8/2010 г., 

открива процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под 

наем на недвижим имот-публична държавна собственост, предоставен за 

управление на Министерството на отбраната, находящ се в поделение 22180 в гр. 

Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора, с площ 118,81 кв. м. - за 

разкриване на войскова лавка в поделение 22180- Казанлък.  

Имотът се отдава под наем за срок от 3 (три) години.  

Първоначалната наемна цена е 844 (осемстотин четиридесет и четири) 

лева без ДДС.  

Депозитната вноска за участие в търга е 200 (двеста) лева. Същата се 

внася в отделение „Финанси” на поделение 22180- Казанлък. 

 

Специфични тръжни условия и изисквания към кандидатите:  
- до участие в търга се допускат лица, които са регистрирани като 

търговци по смисъла на Търговския закон;  

- надценката на продаваните стоки да не е по-висока от 20 на сто от 

цените на едро на доставените стоки;  

- поддържане на задължителен минимален асортимент от стоки, описани в 

документацията по търга;  

- съгласие от кандидатите за проучване по смисъла на ЗЗКИ;  

- други условия и изисквания, подробно описани в документацията по 

търга. 

  

Оглед на имота: от 10.02.2010 г. до 10.03.2010 г. между 08:00 ч. и 13:00 ч. 

всеки присъствен ден 

 

Закупуване на тръжна документация за участие в търга ще се извършва 

отделение „Финанси” на поделение 22180- Казанлък – от 05.02.2010 г. до 

11.03.2010 г. между 08:30 ч. и 16:30 ч.  всеки присъствен ден. Цена на тръжната 

документация – 25 лева.  

 

Крайният срок за подаване на заявленията е 12.03.2009. г. до 17:00 

часа. Заявленията с необходимите документи за участие в търга се подават 

срещу представен документ за самоличност, в регистратурата за 

некласифицирани документи на поделение 22180- Казанлък 

Търгът ще се проведе на 16.03.2010 г. от 10:00 часа в поделение 22180- 

Казанлък. 
За справки: тел.  0431 68822  - в.43010, в.43108 и в.43004 

                      

 

 

 

 


