
 

                                    

 

 

 

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.Вакарел, местност 

„Сурбол”, община Ихтиман, 

София област  
 

11 броя сгради с обща застроена 

площ 6818 кв.м. в ПИ № 934021 с 

площ  211,637 дка 

 

от 01.10.2014 г. 

до 05.12.2014 г. 

 

08.12.2014 г. 

 

 

09.12.2014 – 9 ч.- 

София 
391 380,00 156 552,00 600,00 лв. 

с ДДС 

2. гр.Несебър, местност „Кокалу”, 

община Несебър, област Бургас 

 

ПИ № 51500.503.438 с площ от 

153,229 дка, застроен с 1 сграда 

със застроена площ 37 кв.м. и              

4 бр. съоръжения с обща 

застроена площ 503 кв.м. 

 

от 01.10.2014 г. 

до 05.12.2014 г. 

 

08.12.2014 г. 09.12.2014 – 10 ч.- 

София 
7 007 046,00 2 802 819,00 840,00 лв. 

с ДДС 

 3. гр.Несебър, местност „Кокалу”, 

община Несебър, област Бургас 

 

ПИ  № 51500.503.439 с площ от 

96,202 дка, застроен с 14 бр. 

сгради с обща застроена площ 

1354 кв.м. 
 

от 01.10.2014 г. 

до 05.12.2014 г. 

 

08.12.2014 г. 09.12.2014 – 11 ч.- 

София 
5 029 785,00 2 011 914,00 840,00 лв. 

 с ДДС 

4. гр.Несебър, местност „Кокалу”, 

община Несебър, област Бургас 

 

ПИ № 51500.503.440 с площ от 

114,139 дка, застроен с 1 бр. 

сграда със застроена площ                   

27 кв.м. 
 

от 01.10.2014 г. 

до 05.12.2014 г. 

 

08.12.2014 г. 09.12.2014 – 12 ч.- 

София 
4 971 814,00 1 988 726,00 840,00 лв. 

 с ДДС 

5. гр.Несебър, местност „Акротиря”, 

община Несебър, област Бургас 
 

ПИ № 51500.510.84 с площ от 

9,711 дка, застроен с 3 сгради с 

обща застроена площ 332 кв.м. 

 

от 01.10.2014 г. 

до 05.12.2014 г. 

 

08.12.2014 г. 09.12.2014 – 13 ч.- 

София 
529 693,00 211 878,00 600,00 лв. 

 с ДДС 

6. гр.Провадия, м. „Разсадника”, 

община Провадия, област Варна  

 

ПИ № 175015 с площ от              

16,943 дка, застроен с 8 сгради с 

обща застроена площ 2453 кв.м. 

 

от 01.10.2014 г. 

до 05.12.2014 г. 

 

08.12.2014 г. 09.12.2014 – 14 ч.- 

София 
229 033,00 91 614,00 360,00 лв. 

 с ДДС 

7. гр.Провадия, м. „Разсадника”, 

община Провадия, област Варна  

 

ПИ № 175008 с площ от             

7,635 дка, застроен с 14 сгради с 

обща застроена площ 563 кв.м. 
 

от 01.10.2014 г. 

до 05.12.2014 г. 

 

08.12.2014 г. 09.12.2014 – 15 ч.- 

София 
58 866,00 23 547,00 360,00 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 

8. землището на с.Оброчище,  

местност „Ачмите”, община 

Балчик,  област Добрич  

ПИ № 53120.24.16 с площ от  

30,000 дка 

 

от 01.10.2014 г. 

до 05.12.2014 г. 

 

08.12.2014 г. 10.12.2014 - 10 ч.- 

София 
63 360,00 25 344,00 360,00 лв. 

 с ДДС 

9. землището на с.Оброчище,  

местност „Ачмите”, община 

Балчик,  област Добрич  

ПИ № 53120.24.30 с площ от  

37,284 дка 

 

от 01.10.2014 г. 

до 05.12.2014 г. 

 

08.12.2014 г. 10.12.2014 - 11 ч.- 

София 
78 744,00 31 498,00 360,00 лв. 

 с ДДС 

10. с.Средище,  ул. „Здравец” № 6, 

кв.15,  община Кайнарджа, област 

Силистра  
 

полумасивна едноетажна сграда 
със застроена площ от 54,60 кв.м с 

право на строеж 

от 01.10.2014 г. 

до 05.12.2014 г. 

 

08.12.2014 г. 10.12.2014 - 12 ч.- 

София 
1 174,00 470,00 120,00 лв. 

 с ДДС 

11. гр. Търговище,  м. „Джумайкини”, 

област Търговище 
 

ПИ № 73626.322.160 с площ от 

57,299 дка, застроен с 16 сгради с 

обща застроена площ 2 447 кв.м. 
 

от 01.10.2014 г. 

до 05.12.2014 г. 

 

08.12.2014 г. 10.12.2014 - 14 ч.- 

София 
496 981,00 198 793,00 600,00 лв. 

 с ДДС 

12. гр.Търговище, м. „Войнишка 

градина”, област Търговище 

 

ПИ № 73626.97.477 с площ от 

18,357 дка, застроен с 7 сгради с 

обща застроена площ 897 кв.м. 
 

от 01.10.2014 г. 

до 05.12.2014 г. 

 

08.12.2014 г. 10.12.2014 - 15 ч.- 

София 
149 666,00 59 867,00 360,00 лв. 

 с ДДС 

13. гр.Търговище, кв. „Запад”, блок 6, 

област Търговище 
 

магазин със застроена площ 

110,21 кв.м. 

от 01.10.2014 г. 

до 05.12.2014 г. 

 

08.12.2014 г. 10.12.2014 - 16 ч.- 

София 
79 116,00 31 647,00 360,00 лв. 

 с ДДС 

14. гр.Пещера,  местност  „Свети 

Константин”,  област Пазарджик 

 

3 броя сгради с обща застроена 

площ 556 кв.м.,  имот отдел 59 
 

от 01.10.2014 г. 

до 05.12.2014 г. 

 

08.12.2014 г. 10.12.2014 - 17 ч.- 

София 
165 864,00 66 346,00 360,00 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/

