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   Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 

   О Б Л А С Т Е Н   У П Р А В И Т Е Л   

   Н А   О Б Л А С Т   В А Р Н А 

 

№ РД-13-0600-398/07.10.2013г. 

 

ОБЯВЛЕНИЕ 

 

На основание на чл. 1, ал. 4, т. 3, буква ''б'' от Закона за приватизация и следприватизационен 

контрол (ЗПСК), чл. 49, ал. 1 от ЗДС, чл. 43 от ППЗДС, и заповед № РД-13-7706-372/07.10.2013г., 

областният управител на област с административен център Варна обявява търг с тайно наддаване за 

продажба на следните недвижими имоти – частна държавна собственост: 

 
 

 

Имот 

 

АДС 

№/дата 

Дата и час 

на 

провеждане 

на търга 

 

Начална 

тръжна цена 

(в лева) 

 

Депозитна 

вноска 

(в лева) 

1. Недвижим имот, представляващ: жилищна 

сграда – еднофамилна с идентификатор 

10135.1506.479.1 със застроена площ 34 кв.м., 

конструкция: паянтова, брой етажи: 2, година 

на строеж: 1923г., разположена в ПИ с 

идентификатор 10135.1506.479, с адрес на 

сградата: гр. Варна, п.к. 9000, ул. „Поп 

Богомил” № 11-в, съгласно скица № 

6789/16.03.2012г., издадена от СГКК – гр. 

Варна, презаверена на 03.07.2013г. 

 

7792/ 

18.04.2011г.. 

 

08.11.2013г. 

10 часа 

 

14 889,05  

 

 

1 488,91  

 

2. Недвижим имот, представляващ: 

едноетажна жилищна сграда - еднофамилна с 

идентификатор 10135.5502.203.1 със 

застроена площ 93 кв.м., конструкция: 

масивна, брой етажи: 1 и избен етаж с площ 

93 кв.м, година на строеж: 1963г., 

разположена в ПИ с идентификатор 

10135.5502.203, с адрес на сградата: гр. 

Варна, п.к. 9000, ул. „Гривица” № 10, 

съгласно скица № 10801/13.05.2010г., 

издадена от СГКК – гр. Варна, презаверена на 

03.07.2013г. 

 

7338/ 

23.02.2009г. 

 

08.11.2013г. 

10 часа 

 

36 748,47  

 

 

3 674,85 

 

3. Недвижими имоти, представляващи:  

а) Жилищна сграда - еднофамилна с 

идентификатор 10135.1026.322.1 със 

застроена площ 53 кв.м., конструкция: 

масивна, брой етажи: 1, година на строеж: 

1930г., състояща се от входно антре, две стаи 

и складово помещение с площ 4,64кв.м., с 

адрес на сградата: гр. Варна, п.к. 9000, бул. 

„Сливница” № 144, съгласно скица № 

12303/14.05.2012г., издадена от СГКК – гр. 

Варна, презаверена на 03.07.2013г., (а 

съгласно акт за частна държавна собственост 

№ 8161/22.02.2012г. - бул. „Сливница” № 

144А);  

б) Жилищна сграда - еднофамилна с 

идентификатор 10135.1026.322.2 със 

застроена площ 40 кв.м., конструкция: 

масивна, брой етажи: 1, година на строеж: 

1968г., състояща се от входно антре, две стаи 

и складово помещение с площ 6,77кв.м., с 

адрес на сградата: гр. Варна, п.к. 9000, бул. 

„Сливница” № 144, съгласно скица № 

12304/14.05.2012г., издадена от СГКК – гр. 

Варна, презаверена на 03.07.2013г., (а 

съгласно акт за частна държавна собственост 

 

8161/ 

22.02.2012г., 

 

08.11.2013г. 

10 часа 

 

51 762,15  

 

5 176,22  
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№ 8161/22.02.2012г. - бул. „Сливница” № 

144А), и двете разположени в ПИ с 

идентификатор 10135.1026.322. 

4. Недвижим имот, представляващ 

самостоятелен обект с идентификатор 

10135.1502.63.1.12 със застроена площ на 

обекта 63,58 кв.м.; предназначение на 

самостоятелния обект: жилище, апартамент; 

брой нива на обекта: 1, намиращ се в сграда № 

1, разположена в поземлен имот с 

идентификатор 10135.1502.63; ведно с 

прилежащо избено помещение № 7 с площ 

3,57 кв.м. и 2,7846% идеални части от общите 

части на сградата и от правото на строеж 

върху земята; при съседни самостоятелни 

обекти на апартамента: на същия етаж: 

10135.1502.63.1.11, под обекта: 

10135.1502.63.1.9, над обекта: 

10135.1502.63.1.15; при съседни 

самостоятелни обекти на изба № 7: изба № 8, 

избен коридор и улица, с адрес на имота: гр. 

Варна, п.к. 9000, ул. „Ангел Кънчев” № 67, вх. 

А, ет. 4, ап. 7, съгласно схема № 

8396/02.04.2012г., издадена от СГКК – гр. 

Варна, презаверена на19.09.2013г. 

 

 

7503/ 

28.01.2010г. 

 

08.11.2013г. 

10 часа 

 

81 812,72лв. 

 

8181,27 лв. 

1. Специални изисквания към участниците: 

1.1. За всеки един от посочените по-горе обекти по точки 1., 2., 3. и 4. кандидатите 

участват с отделен комплект документи. 

1.2. За участие в търга за покупко – продажба на имотите, описани в точка 3 а) и б) се 

допускат само тези кандидати, които са заявили изрично желанието си да закупят заедно всички 

имоти, описани в точка 3 а) и б). 

2. Търгът ще се проведе в сградата на Областна администрация Варна, гр. Варна, ул. 

„Преслав” № 26. 

3. Тръжната документация да се продава всеки работен ден в срок до 17,30 часа на 

07.11.2013. срещу цена от 240,00 лв. (двеста и четиридесет лева) с включен ДДС, вносима по 

IBAN сметка BG91 TTBB 9400 3115 0686 79, BIC TTBBBG22 при SG “Експресбанк” Варна, в срок 

до 07.11.2013г.  

Документацията да се получава в стая № 6 в сградата на Областна администрация 

Варна от служителя, който работи по преписката, до 07.11.2013г., след представянето на 

оригинал от платежно нареждане за внесена сума за тръжна документация. 

4. Оглед на имотите да се извършва на място в присъствието на служител на 

Областна администрация Варна след закупуване на тръжна документация и след 

предварителна заявка на тел. 052/688-106 до 07.11.2013г. включително. 

Документи за участие в търга да се приемат всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа 

в деловодството на Областна администрация Варна, гр. Варна, ул."Преслав" № 26, ет.1 . 

Краен срок за подаване на документите за участие в търга - 17,30 часа на 07.11.2013г.       

 

 

ИВАН ВЕЛИКОВ 

      

Областен управител на област  

с административен център Варна  

 

 

 

ДМ/ 


