
 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА 

ОБЯВЯВА, ЧЕ: 

 
1. Със Заповед № ЗС – 330/18.05.2015 г. на министъра на отбраната се отменя                        

МЗ № 192/07.04.2015 г. и се открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за 

продажба на недвижим имот – частна държавна собственост в управление на Министерството 

на отбраната, представляващ: поземлен имот с идентификатор № 51500.503.438 с площ от 

153,229 дка, застроен със  сграда с идентификатор № 51500.503.438.5 със застроена площ от 

37 кв.м. и 4 подземни съоръжения с обща застроена площ от 503 кв.м., находящ се в 

землището на гр. Несебър, м. „Кокалу”, община Несебър, област Бургас. 

Съгласно т.2 от заповедта, сумите за закупени тръжни книжа и внесен депозит 

подлежат на връщане; 
 

2. Със Заповед № ЗС – 336/18.05.2015 г. на министъра на отбраната се отменя                        

МЗ № 194/07.04.2015 г. и се открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за 

продажба на недвижим имот – частна държавна собственост в управление на Министерството 

на отбраната, представляващ: поземлен имот с идентификатор № 51500.503.439 с площ от 

96,202 дка, застроен с 14 сгради с обща застроена площ от 1354 кв.м., находящ се в 

землището на гр. Несебър, м. „Кокалу”, община Несебър, област Бургас; 

Съгласно т.2 от заповедта, сумите за закупени тръжни книжа и внесен депозит 

подлежат на връщане; 
 

3. Със Заповед № ЗС – 335/18.05.2015 г. на министъра на отбраната се отменя                        

МЗ № 193/07.04.2015 г. и се открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за 

продажба на недвижим имот – частна държавна собственост в управление на Министерството 

на отбраната, представляващ: поземлен имот с идентификатор № 51500.510.84 с площ от 

9,711 дка, застроен с 3 сгради с обща застроена площ от 332 кв.м., находящ се в землището 

на гр.Несебър, м. „Акротиря”, община Несебър, област Бургас. 

Съгласно т.2 от заповедта, сумите за закупени тръжни книжа и внесен депозит 

подлежат на връщане; 
 

4. Със Заповед № ЗС – 326/18.05.2015 г. на министъра на отбраната се отменя                        

МЗ № 190/07.04.2015 г. и се открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за 

продажба на недвижим имот – частна държавна собственост в управление на Министерството 

на отбраната, представляващ: поземлен имот с идентификатор № 005201 с площ от 17,652 

дка, застроен с 4 сгради с обща застроена площ от 1 713 кв.м., находящ се в гр.Кресна, м. 

„Завоя”, община Кресна, област Благоевград. 

Съгласно т.2 от заповедта, сумите за закупени тръжни книжа и внесен депозит 

подлежат на връщане; 
 

5. Със Заповед № ЗС – 328/18.05.2015 г. на министъра на отбраната се отменя                        

МЗ № 191/07.04.2015 г. и се открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за 

продажба на недвижим имот – частна държавна собственост в управление на Министерството 

на отбраната, представляващ: поземлен имот с идентификатор № 005202 с площ от 25,379 

дка, застроен със 7 сгради с обща застроена площ от 6 962 кв.м., находящ се в гр.Кресна, м. 

„Завоя”, община Кресна, област Благоевград. 

Съгласно т.2 от заповедта, сумите за закупени тръжни книжа и внесен депозит 

подлежат на връщане; 
 

6. Със Заповед № ЗС – 329/18.05.2015 г. на министъра на отбраната се отменя                        

МЗ № 189/07.04.2015 г. и се открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за 

продажба на недвижим имот – частна държавна собственост в управление на Министерството 

на отбраната, представляващ: поземлен имот с идентификатор № 005203 с площ от 26,862 

дка, застроен със 7 сгради с обща застроена площ от 3 868 кв.м., находящ се в гр.Кресна, м. 

„Завоя”, община Кресна, област Благоевград. 

Съгласно т.2 от заповедта, сумите за закупени тръжни книжа и внесен депозит 

подлежат на връщане; 



 
7. Със Заповед № ЗС – 334/18.05.2015 г. на министъра на отбраната се отменя                        

МЗ № 226/22.04.2015 г. и се открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за 

продажба на недвижим имот – частна държавна собственост в управление на Министерството 

на отбраната, представляващ: поземлен имот с идентификатор № 175011 с площ от 25,847 

дка, застроен с 14 сгради с обща застроена площ от 3 472 кв.м., находящ се в гр.Провадия, 

м. „Разсадника”, община Провадия, област Варна. 

Съгласно т.2 от заповедта, сумите за закупени тръжни книжа и внесен депозит 

подлежат на връщане; 

 
8. Със Заповед № ЗС – 327/18.05.2015 г. на министъра на отбраната се отменя                        

МЗ № 227/22.04.2015 г. и се открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за 

продажба на недвижим имот – частна държавна собственост в управление на Министерството 

на отбраната, представляващ: поземлен имот с идентификатор № 175012 с площ от 10,053 

дка, застроен с 9 сгради с обща застроена площ от 1 343 кв.м., находящ се в гр.Провадия, 

м. „Разсадника”, община Провадия, област Варна. 

Съгласно т.2 от заповедта, сумите за закупени тръжни книжа и внесен депозит 

подлежат на връщане; 

 
9. Със Заповед № ЗС – 332/18.05.2015 г. на министъра на отбраната се отменя                        

МЗ № 224/22.04.2015 г. и се открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за 

продажба на недвижим имот – частна държавна собственост в управление на Министерството 

на отбраната, представляващ: поземлен имот с идентификатор № 175014 с площ от 6,859 

дка, застроен с 1 сграда със застроена площ от 153 кв.м., находящ се в гр.Провадия, м. 

„Разсадника”, община Провадия, област Варна. 

Съгласно т.2 от заповедта, сумите за закупени тръжни книжа и внесен депозит 

подлежат на връщане; 

 
10. Със Заповед № ЗС – 333/18.05.2015 г. на министъра на отбраната се отменя                        

МЗ № 225/22.04.2015 г. и се открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за 

продажба на недвижим имот – частна държавна собственост в управление на Министерството 

на отбраната, представляващ: поземлен имот с идентификатор № 175015 с площ от 16,943 

дка, застроен с 8 сгради с обща застроена площ от 2 453 кв.м., находящ се в гр.Провадия, 

м. „Разсадника”, община Провадия, област Варна. 

Съгласно т.2 от заповедта, сумите за закупени тръжни книжа и внесен депозит 

подлежат на връщане; 

 
11. Със Заповед № ЗС – 331/18.05.2015 г. на министъра на отбраната се отменя                        

МЗ № 223/22.04.2015 г. и се открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за 

продажба на недвижим имот – частна държавна собственост в управление на Министерството 

на отбраната, представляващ: поземлен имот с идентификатор № 175016 с площ от 16,617 

дка, застроен с 12 сгради с обща застроена площ от 1 274 кв.м., находящ се в гр.Провадия, 

м. „Разсадника”, община Провадия, област Варна. 

Съгласно т.2 от заповедта, сумите за закупени тръжни книжа и внесен депозит 

подлежат на връщане. 

 

 За допълнителна информация  

тел.:  02/ 92 – 20 – 728  

          02/ 92 – 20 – 725 

          02/ 92 – 20 – 726 

 

 

 

 


