
 

  ЗАПОВЕД 
 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

 
09.04. 2020 г.                      № ЗС - 9                                    гр. София 

 
 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

Относно определяне на дата, час и място за провеждане на търг с 

тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна държавна 

собственост в управление на Министерството на отбраната, 

представляващ: поземлен имот с идентификатор № 02508.86.111 с 

площ от 875 кв.м., застроен с 1 бр. сграда със застроена площ               

567 кв.м., находящ се в гр. Балчик, пл.„Рибарски“, общ. Балчик, 

обл. Добрич, открит с  МЗ № ЗС - 99/11.09.2018 г. 
 

 
 

На основание чл. 43, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната 

собственост, във връзка с изпълнение на Решение № 14039/22.10.2019 г. по 

административно дело № 15527/2018 г. по описа на ВАС – ІV отделение, потвърдено с 

Решение № 3744/11.03.2020 г. по административно дело № 14185/2019 г. по описа на  

ВАС – Петчленен състав, І колегия, 
 

ЗАПОВЯДВАМ: 
 

1. Откритият с моя заповед № ЗС - 99/11.09.2018 г. търг с тайно наддаване за 

продажба на недвижим имот – частна държавна собственост в управление на 

Министерството на отбраната, представляващ: поземлен имот с идентификатор № 

02508.86.111 с площ от 875 кв.м., застроен с 1 бр. сграда със застроена площ               

567 кв.м., находящ се в гр.Балчик, пл.„Рибарски“, общ. Балчик, обл. Добрич, да се 

проведе на 22.04.2020 г. от 15:00 ч. в сградата на „Информационен център на МО”, на 

адрес: гр. София, ул. „Георги С. Раковски” № 106. 

 

2. За провеждане на търга НАЗНАЧАВАМ комисия в състав: 
 

……………………………………………………………………………………………… 

която да разгледа постъпилото до 16:00 часа на 19.10.2018 г. в Министерството на 

отбраната …………….. заявление за участие в търга от …………………………………….. 
 

 

3. Търгът ще се проведе при параметрите, посочени в МЗ № ЗС-99/11.09.2018 г., 

както следва:   
 

3.1. Начална тръжна цена 288 000,00 /двеста осемдесет и осем хиляди/ лева. 
 

3.2. Върху достигнатата цена ще бъде начислен ДДС. 
 

3.3. Купувачът е длъжен да внесе цената, дължимите данъци, такси и режийни 

разноски по  сметка на дирекция „Финанси” – МО, IBAN BG 61 BNBG 9661 3000 152 

201, Българска Народна Банка, гр. София, пл. „Александър І” № 1, в 14 - дневен срок 

от влизане в сила на заповедта на министъра на отбраната.   

 



4. Ред, начин и условия за провеждане на търга – съобразно условията, посочени в 

утвърдените с  МЗ № ЗС – 99/11.09.2018 г.  тръжни книжа. 

 

5. Комисията по провеждане на търга да състави протокол, в който да отрази 

данните по чл. 53, ал. 1 от ППЗДС и резултатите от проведения търг. 

 

6. В седемдневен срок от провеждане на търга председателят на комисията да ми 

представи за утвърждаване протокола на комисията, заедно с цялата документация по 

провеждането на търга. 

 

7. В тридневен срок от нейното издаване настоящата заповед да се връчи на 

……………………., както и да се обяви на видно място в сградата на Министерството на 

отбраната в гр. София, ул.„Дякон Игнатий” № 3, и на интернет страницата на 

Министерство на отбраната. 

 

Изпълнението на заповедта възлагам на комисията по търга, а контрола по 

изпълнението възлагам на главния директор на Главна дирекция „Инфраструктура на 

отбраната”. 

 

 

 
 

           

          МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА  

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

     / п /  
 

КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ 

 

 

 

 

 


