
 

О  Б  Я  В  А 

Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", гр. София, 
бул. “Цар Освободител” № 7, на основание чл. 13 и чл. 43 от Правилника за 
прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 6, т. 4 от Устройствения 
правилник на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело”, 
обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособени части от 
недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: 

Бар „Морска звезда” – закрита площ 219,97 кв. м, открита площ – 80,79 кв. м; 
Бар „Морски кът” с площ 39,60 кв. м; Съблекални към плаж „Сахара ІІ”, етаж 2 – 
13,00 кв. м; Тоалетни към барове „Морска звезда” и „Морски кът” – 23,18 кв. м; 
Снек бар „Юг” – 39,06 кв. м; Лечебен плаж „Юг” – 100,00 кв. м; Съблекални към 
плаж „Сахара ІІ”, етаж 1 – 71,20 кв. м; Помпено помещение за WC, етаж 1 – 5,00 
кв. м; Бар „Север” – закрита площ 12,80 кв. м, открита площ (тераса) – 37,13 кв. м; 
Два броя складови помещения с обща площ – 48,20 кв. м; Покрита тераса (навес) в 
северната част на плаж „Сахара ІІ” – 56,00 кв. м; Лечебен плаж „Север” – 166,00 
кв. м; Медицински пункт – 12,87 кв. м; общо: закрити площи – 484,88 кв. м и 
открити площи (включително навес) – 439,92 кв. м, за сезонно ползване от 01 юни 
до 30 септември, находящи се в УПИ І - 43, кв. 4, к. к. „Св. Св. Константин и 
Елена“, гр. Варна, актуван с АПДС № 1044/16.10.2007 г. 

Предназначение на обособените части от имота, обекти на търга: за 
търговска дейност. 

Начална тръжна месечна наемна цена: 2 576,00 (две хиляди петстотин 
седемдесет и шест) лева. 

Срок на наемното правоотношение – 5 (пет) години (за сезонно ползване от 
1 юни до 30 септември). 

Съгласно ЗДДС, върху договорената месечна цена се начислява 20% ДДС. 
Тръжната документация се заплаща по банков път по сметка на 

Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело”: 
BG22UNCR70003122848132 в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ;  BIC : UNCRBGSF  и се 
получава в гр. София, бул „Цар Освободител“ № 7, от 18.04.2018 г. до 09.05.2018 г.  
всеки работен ден от 10.00 до 12.00 и от 14.00 до 17.00 часа. 

Дати за оглед на обекта: всеки работен ден от 20.04.2018 г. до 11.05.2018 г. от 
11.00 до 16.00 часа, след закупуване на тръжна документация и подадена заявка за 
оглед. Огледът се извършва не по-рано от 2 дни след подаване на заявката.  

Депозит за участие –3 000 (три хиляди) лева, платими по банков път – по 
сметка на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело”: 
BG91UNCR70003322849153 в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ;  BIC : UNCRBGSF.   

Заявления за участие в търга се подават и приемат в гр. София, бул. „Цар 
Освободител“ № 7, от 02.05.2018 г. до 17.05.2018 г., всеки работен ден до 16.00 
часа. 
 Цена на тръжната документация – 50 (петдесет) лева. 

Търгът ще се проведе на 18.05.2018 г. от 11.00 часа в гр. София, бул. „Цар 
Освободител“ № 7. 

За допълнителна информация, тел. за контакти: 0892606822.  
 
 


