
                                                  

 
 

 

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 с.Доброславци, общ. Столична,           

р-н  Нови Искър, област София - 

град 
 

ПИ № 21662.4815.27 с площ от  

27,458 дка, застроен с 4 сгради с 

обща  застроена площ 501 кв.м. 

 

от 18.06.2014 г. 

до 15.07.2014 г. 

 

16.07.2014 г. 
 

 

17.07.2014 - 11 ч.- 

София 
279 703,00 111 882,00 600,00 лв. 

 с ДДС 

2 с.Доброславци, общ. Столична,           

р-н  Нови Искър, област София - 

град 
 

ПИ № 21662.4839.98 с площ от  

5,670 дка, застроен с 3 сгради с 

обща  застроена площ 120 кв.м. 

 

от 18.06.2014 г. 

до 15.07.2014 г. 

 

16.07.2014 г. 
 

 

17.07.2014 - 13 ч.- 

София 
64 735,00 25 894,00 360,00 лв. 

 с ДДС 

3 с.Кътина м. Пулчов кръст, 

общ.Столична, р-н Нови Искър, 

област София - град 
 

ПИ № 41010.4914.61 с площ от  

1,325 дка 

от 18.06.2014 г. 

до 15.07.2014 г. 

 

16.07.2014 г. 

 

17.07.2014 - 16 ч.- 

София 
15 142,00   6 057,00 360,00 лв. 

 с ДДС 

4 гр.Велико Търново, ул. „Беляковско 

шосе” № 8, община  Велико Търново, 

област Велико Търново 

 

ПИ № 10447.506.321 с площ от 

7,146 дка, застроен с 3 сгради с 

обща  застроена площ 1532 кв.м. 

 

от 18.06.2014 г. 

до 15.07.2014 г. 

 

16.07.2014 г. 

 

18.07.2014 - 11 ч.- 

София 
3 235 088,00 1 294 036,00 840,00 лв. 

 с ДДС 

5 гр.Бургас, ул.”Фердинандова” № 61,   

област  Бургас 

 

магазин със застроена площ 

68,64 кв.м.  
 

от 18.06.2014 г. 

до 15.07.2014 г. 

 

16.07.2014 г. 

 

18.07.2014 - 13 ч.- 

София 
128 648,00 51 460,00 480,00 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/

