
 

 

№ 4 – обявена на 15.05.2014 г. 

 

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 землището на с.Мировяне, м. "Кривуля", 

община Столична, р-н Нови Искър, 

област София – град 

 

ПИ № 48393.4957.51 с площ от 

40,280 дка, застроен с 5 сгради с 

обща застроена площ 489,00 кв.м. 
 

от 29.08.2014 до 

23.09.2014 г. 

 

24.09.2014 г. 25.09.2014 - 10 ч.- 

София 
562 824,00 225 130,00 600,00 лв. 

 с ДДС 

2 землището на с.Вакарел, м."Сурбол",  

община Ихтиман, София област 

6 бр.  сгради с обща застроена площ  

1430,00 кв.м. в ПИ № 000799 с площ 

1113,370 дка 
 

от 29.08.2014 до 

23.09.2014 г. 
 

24.09.2014 г. 25.09.2014 - 11 ч.- 

София 
388 525,00 155 410,00 600,00 лв. 

 с ДДС 

3 гр.Плевен, бул."Георги Кочев" № 173, 

област Плевен 

 

ПИ № 56722.651.582 с площ            

25,052 дка, застроен с 21 бр. сгради с 

обща застроена площ  7051,00  кв.м.  
 

от 29.08.2014 до 

23.09.2014 г. 

 

24.09.2014 г. 25.09.2014 - 13 ч.- 

София 
3 056 207,00 1 222 483,00 840,00 лв. 

    с ДДС 

 

4 гр.Шумен, ул.”Васил Априлов”№ 61, 

вх.2, ет.1, община Шумен, област 

Шумен 

магазин със застроена площ от 

18,49 кв.м.  

от 29.08.2014 до 

23.09.2014 г. 

24.09.2014 г. 25.09.2014 - 14 ч.- 

София 
13 514,00 5 406,00 360,00 лв. 

 с ДДС 

5 землището на с.Узунджово, местност  

"С. Узунджово", област Хасково 

 

ПИ № 194001 с площ  2661,254 дка, 

застроен с 80 бр. сгради с обща 

застроена площ от 23 779,00  кв.м.  
 

от 29.08.2014 до 

23.09.2014 г. 

 

24.09.2014 г. 25.09.2014 - 15 ч.- 

София 
9 358 265,00 3 743 306,00 840,00 лв. 

    с ДДС 

 

6 гр.Пазарджик, ул.„Константин Величков”  

№ 37, област Пазарджик 

магазин със застроена площ от 

155,10 кв.м. и склад със застроена 

площ 12,04 кв.м. 
 

от 29.08.2014 до 

23.09.2014 г. 

24.09.2014 г. 25.09.2014 - 16 ч.- 

София 
117 084,00 46 834,00 360,00 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/


 

 

 

 
 

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 

7 гр.Варна, с.о."Манастирски рид", 

"Бялата чешма - Дъбравата”, 

м."Аязма", област Варна  
 

ПИ № 10135.2517.4703 с площ 

10,661 дка с 11 сгради с обща 

застроена площ от  2040 кв.м.  

от 29.08.2014 до 

23.09.2014 г. 

 

24.09.2014 г. 26.09.2014 - 10 ч.- 

София 
1 448 692,00 579 477,00 840,00 лв. 

    с ДДС 

 

8 гр.Провадия, м. "Разсадника", общ. 

Провадия, област Варна 

 

ПИ№ 175014 с площ 6,859 дка, 

застроен с 1 сграда със застроена 

площ 153 кв.м. 
 

от 29.08.2014 до 

23.09.2014 г. 
 

24.09.2014 г. 26.09.2014 - 11 ч.- 

София 
36 108,00 14 444,00 360,00 лв. 

 с ДДС 

9 гр.Провадия, м. "Разсадника", общ. 

Провадия, област Варна  

 

ПИ № 175 010 с площ 13,391 дка, 

застроен с 5 броя сгради с обща 

застроена площ 657 кв.м. 
 

от 29.08.2014 до 

23.09.2014 г. 
 

24.09.2014 г. 26.09.2014 - 14 ч.- 

София 
84 350,00 33 740,00 360,00 лв. 

 с ДДС 

10 гр.Провадия, м. "Разсадника", общ. 

Провадия, област Варна 

 

ПИ № 175011 с площ 24,847 дка, 

застроен с 14 бр. сгради с обща 

застроена площ от 3 472  кв.м.  
 

от 29.08.2014 до 

23.09.2014 г. 
 

24.09.2014 г. 26.09.2014 - 15 ч.- 

София 
325 550,00 130 220,00 600,00 лв. 

 с ДДС 

11 гр.Провадия, м. "Разсадника", общ. 

Провадия, област Варна 

 

ПИ № 175012 с площ 10,053 дка, 

застроен с 9 бр. сгради с обща 

застроена площ от 1343 кв.м.  
 

от 29.08.2014 до 

23.09.2014 г. 
 

24.09.2014 г. 26.09.2014 - 16 ч.- 

София 
112 697,00 45 079,00 360,00 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/

