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Приложение № 1 
 

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА  
НА ОБЕКТИТЕ ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА и ПЪРВОНАЧАЛНИ ЦЕНИ 

 
 Факултет по Дентална медицина е основно звено на МЕДИЦИНКИ 
УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ и не е самостоятелно юридическо лице. 

Сградата на Факултет по Дентална медицина, МУ-София на адрес: гр. София, 
ул. „Св. Георги Софийски” № 1, е масивна (М3) четиринадесететажна и триетажна 
сграда с 11 корпуса в Първа зона, Нулева категория.  

Предмет на търга с тайно наддаване е отдаване под наем на обособени части от 
сградата - 22 бр. помещения (лечебни кабинети), с площ между 12,39 кв.м. и                     
25,80 кв.м. Тези обособени части от сградата са ползвани като лечебни кабинети за 
развиване и усъвършенстване на практическите умения на преподаватели във 
факултета.  

Помещенията представляват лечебни кабинети със следните характеристики: 
 

Пор-
еден 

№ 

№ на 
поме-
щение 

етаж изложение Площ 
кв/м дограма ото- 

пление ВиК стени под 

първоначална 
цена за сутрин 
или следобед в 

лв. без ДДС 

1 55-1 приземен северозапад 13,67 ПВЦ ТЕЦ Да фаянс и 
латекс 

мозайка/
теракот 73,87 

                     

2 55-2 приземен северозапад 25,80 ПВЦ ТЕЦ Да фаянс и 
латекс 

мозайка/
теракот 139,41 

                     

3 122  I-ви  югозапад 12,39 ПВЦ ТЕЦ Да фаянс и 
латекс 

мозайка/
теракот 83,64 

                     

4 253-А II - ри  северозапад 19,82 ПВЦ ТЕЦ Да фаянс и 
латекс 

мозайка/
теракот 134,82 

                     

5 253-Б II - ри  северозапад 19,74 ПВЦ ТЕЦ Да фаянс и 
латекс 

мозайка/
теракот 134,28 

                     

6 253-Г II - ри  северозапад 19,74 ПВЦ ТЕЦ Да фаянс и 
латекс 

мозайка/
теракот 134,28 

                     

7 253-Д II - ри  северозапад 18,39 ПВЦ ТЕЦ Да фаянс и 
латекс 

мозайка/
теракот 125,09 
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8 254 II - ри  северозапад 20,05 ПВЦ ТЕЦ Да фаянс и 
латекс 

мозайка/
теракот 136,39 

                     

9 255 II - ри  северозапад 20,77 ПВЦ ТЕЦ Да фаянс и 
латекс 

мозайка/
теракот 141,28 

                     

10 256 II - ри  северозапад 17,68 ПВЦ ТЕЦ Да фаянс и 
латекс 

мозайка/
теракот 120,26 

                     

11 300-А III - ти югозапад 20,40 ПВЦ ТЕЦ Да фаянс и 
латекс 

мозайка/
теракот 137,04 

                     

12 302-1 III - ти югозапад 16,02 ПВЦ ТЕЦ Да фаянс и 
латекс 

мозайка/
теракот 115,71 

                     

13 302-2 III - ти югозапад 21,12 ПВЦ ТЕЦ Да фаянс и 
латекс 

мозайка/
теракот 152,55 

                     

14 303 III - ти югозапад 16,80 ПВЦ ТЕЦ Да фаянс и 
латекс 

мозайка/
теракот 121,35 

                     

15 303-А III - ти югозапад 20,28 ПВЦ ТЕЦ Да фаянс и 
латекс 

мозайка/
теракот 146,48 

                     

16 304 III - ти югозапад 16,80 ПВЦ ТЕЦ Да фаянс и 
латекс 

мозайка/
теракот 121,35 

                     

17 405 IV - ти югозапад 18,48 ПВЦ ТЕЦ Да фаянс и 
латекс 

мозайка/
теракот 133,48 

                     

18 406 IV - ти югозапад 16,26 ПВЦ ТЕЦ Да фаянс и 
латекс 

мозайка/
теракот 117,45 

                     

19 602 VI - ти югозапад 20,52 ПВЦ ТЕЦ Да фаянс и 
латекс 

мозайка/
теракот 148,22 

                     

20 603 VI - ти югозапад 17,29 ПВЦ ТЕЦ Да фаянс и 
латекс 

мозайка/
теракот 124,89 

                     

21 604 VI - ти югозапад 20,22 ПВЦ ТЕЦ Да фаянс и 
латекс 

мозайка/
теракот 146,05 

                     

22 605 VI - ти югозапад 17,29 ПВЦ ТЕЦ Да фаянс и 
латекс 

мозайка/
теракот 124,89 

 
 
В помещенията има мивки, но няма санитарни възли. Достъпът до помещенията 

се осъществява от централния вход на сградата на Факултет по Дентална медицина, 
при спазване на установения за сградата пропускателен режим. 
 Обявяването на търг за отдаване под наем има за цел запазване на създадената 
възможност преподаватели във факултета да развиват и усъвършенстват практическите 
си умения, необходими за висококачествено практическо обучение на студентите във 
ФДМ, МУ – София и изпълнение на предписанията от Одиторски доклад на Сметна 
палата за отдаване под наем на тези помещения чрез търг  
 Направена е от независим оценител оценка на обособените части от сградата, 
като всички изчисления и заключения свързани с нея се основават на тяхното 
местоположение, характер на конструкцията, позиционирането им, наличие на 
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комунални услуги, както и правата върху оценяваните обекти /публична държавна 
собственост/ от Факултет по Дентална медицина, МУ-София, съгласно АПДС                      
№ 06894/08.12.2008 г. 
 
 


