
 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА 

На основание чл. 43, ал. 1 от ППЗДС обявява търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна държавна собственост,  

в управление на Министерството на отбраната 

№ Обект Описание Закупуване на 

тръжна 

документация и 

оглед  
 

Заявление Дата, час и място 

 за провеждане на 

търга 

Начална  

тръжна цена  

в лева 

Депозит 

в лева 

Цена на 

тръжни 

документи         

с ДДС 

1 гр. Плевен, бул. „Георги Кочев” № 4, 

общ. Плевен, област Плевен 

 

ПИ № 56722.652.452 с площ от           

21,818 дка, застроен с 9 бр. сгради 

с обща застроена площ от                

3 921 кв.м. и 4 бр. метални навеси 

с обща ЗП 482 кв.м. 
 

от 12.05.2014 г. 

до 06.06.2014 г. 

 

09.06.2014 г. 10.06.2014 - 11 ч.- 

София 
2 254 273,00 225 428,00 840,00 лв. 

    с ДДС 

 

2 землището на с. Паскалево, общ. 

Добрич,  област Добрич   

 

ПИ № 000166 с площ от               

33,363 дка, застроен с 5 сгради с 

обща застроена площ  196  кв.м. 
 

от 12.05.2014 г. 

до 06.06.2014 г. 

 

09.06.2014 г. 10.06.2014 - 15 ч.- 

София 
64 036,00 6 404,00 360,00 лв. 

 с ДДС 

3 землището на с. Паскалево, общ. 

Добрич,  област Добрич   

 

ПИ № 000189 с площ от               

10,566 дка, застроен с 4 сгради с 

обща застроена площ 235,88 кв.м. 
 

от 12.05.2014 г. 

до 06.06.2014 г. 

 

09.06.2014 г. 11.06.2014 - 11 ч.- 

София 
25 584,00 2 559,00 360,00 лв. 

 с ДДС 

4 гр.Сандански, м.”Вълков камък”, общ. 

Сандански, област  Благоевград   

 

ПИ № 65334.225.959 с площ от             

195,107 дка, застроен с 3 бр. 

сгради с обща застроена площ  

426 кв.м 
 

от 12.05.2014 г. 

до 06.06.2014 г. 

 

09.06.2014 г. 11.06.2014 - 13 ч.- 

София 
1 015 870,00 101 587,00 480,00 лв. 

 с ДДС 

5 землището на гр. Кресна, м.”Завоя”, 

общ. Кресна,  област Благоевград   

 

ПИ № 005202 с площ от 25,379 

дка, застроен със 7 сгради с обща 

застроена площ  6 962  кв.м. 
 

от 12.05.2014 г. 

до 06.06.2014 г. 

 

09.06.2014 г. 11.06.2014 - 14 ч.- 

София 
380 168,00 38 017,00 360,00 лв. 

 с ДДС 

 

Търговете ще се провеждат в сградата на Министерството на отбраната, съгласно тръжната документация. Депозитът се внася по банковата сметка на Дирекция “Финанси” 

- МО. Тръжни документи се закупуват всеки работен ден от 9:00 ч. – 12:00 ч. и от 13:00 ч. – 16:00 ч. в сградата на Министерството на отбраната, гр.София, ул.”Дякон 

Игнатий” № 3, през “Приемна”, тел.: 20 726 и 20 728. За допълнителна информация: гр.София – 02/92-20-726, както и на интернет страницата на Министерството на 

отбраната - www.mod.bg 
 

http://www.mod.bg/

