
 

 

 

 
 

 

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 

1 с.Алдомировци,  местност  „Лозище“, 

 общ. Сливница, обл. София 

  

ПИ № 000150 с площ 150,367 дка, 

застроен с 23 сгради с обща 

застроена площ  3412 кв.м.  
 

от 17.08.2015 г.   

до 15.09.2015 г. 

16.09.2015 г.  17.09.2015 г. 

 14:00 ч.  – София 

 

507 033,00 202 814,00 600,00 лв. 

 с ДДС 

2 с.Гурмазово, община Божурище, 

област София 

  

ПИ № 000199 с площ 71,890 дка, 

застроен с 8 сгради с обща 

застроена площ 1197 кв.м.  
 

от 17.08.2015 г.   

до 15.09.2015 г. 

16.09.2015 г.  17.09.2015 г. 

 15:00 ч.  – София 

 

254 456,00 101 783,00 600,00 лв. 

с ДДС 

 

3 с.Доброславци,  общ. Столична, 

район Нови Искър, обл. София  

ПИ № 21662.4839.98 с площ           

5,670 дка, застроен с 3 сгради с 

обща застроена площ 120 кв.м.  
 

от 17.08.2015 г.   

до 15.09.2015 г. 

16.09.2015 г.  17.09.2015 г. 

 16:00 ч.  - София 
18 126,00 7 251,00 360,00 лв. 

с ДДС 

 

4 с.Доброславци,  общ. Столична, 

район Нови Искър, обл. София  

ПИ № 21662.4815.27 с площ  

27,458 дка, застроен с 4 сгради с 

обща застроена площ 501 кв.м.  
 

от 17.08.2015 г.   

до 15.09.2015 г. 

16.09.2015 г.  17.09.2015 г. 

 17:00 ч.  - София 
86 186,00 34 475,00 360,00 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 
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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 

5 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 съоръжения 

с обща застроена площ 503 кв.м. 
 

от 17.08.2015 г.   

до 15.09.2015 г. 

16.09.2015 г.  18.09.2015 г. 

 09:00 ч.  – София 

 

7 006 132,00 2 802 453,00 840,00 лв. 

 с ДДС 

6 гр.Несебър, местност „Кокалу”, 

община Несебър, област Бургас 

 

ПИ  № 51500.503.439 с площ от             

96,202 дка, застроен с 14 сгради с обща 

застроена площ  1 354 кв.м. 
 

от 17.08.2015 г.   

до 15.09.2015 г. 

16.09.2015 г.  18.09.2015 г. 

 10:00 ч.  – София 

 

5 028 206,00 2 011 283,00 840,00 лв. 

 с ДДС 

7 гр. Стара Загора, ул. „Казански“ № 34, 

обл. Стара Загора                    

сграда за търговия със застроена 

площ от 207,00 кв.м. 

от 17.08.2015 г.   

до 15.09.2015 г. 

16.09.2015 г.  18.09.2015 г. 

 11:00 ч.  – София 
149 292,00 59 717,00 480,00 лв. 

 с ДДС 

8 гр. Пловдив, ул. „Преспа“ № 6, ет. 1, 

обл. Пловдив      

магазин със застроена площ от   

286,98 кв.м. и мазе със застроена 

площ 101,06 кв.м 
 

от 17.08.2015 г.   

до 15.09.2015 г. 

16.09.2015 г.  18.09.2015 г. 

 12:00 ч.  – София 

 

211 826,00 84 731,00 360,00 лв. 

с ДДС 

 

9 с.Лозно, местност „Стрелбището“, 

общ.Кюстендил, обл. Кюстендил 

 

ПИ № 033006 с площ от 35,018 дка, 

застроен с 6 сгри с обща застроена 

площ 407 кв.м. и части от 3 сгради с 

обща застроена площ  268 кв.м 

от 17.08.2015 г.   

до 15.09.2015 г. 

16.09.2015 г.  18.09.2015 г. 

 14:00 ч.  – София 

 

112 739,00 45 096,00 360,00 лв. 

 с ДДС 

10 гр.Кресна,местност „Завоя“, общ. Кресна,  

област Благоевград   

 

ПИ № 005201 с площ от 17,652 дка, 

застроен с 4 сгради с обща застроена 

площ  1 713 кв. м 

от 17.08.2015 г.   

до 15.09.2015 г. 

16.09.2015 г.  18.09.2015 г. 

 15:00 ч.  – София 

 

245 154,00 98 062,00 360,00 лв. 

 с ДДС 

11 гр.Кресна,местност „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 17.08.2015 г.   

до 15.09.2015 г. 

16.09.2015 г.  18.09.2015 г. 

 16:00 ч.  – София 

 

354 793,00 141 918,00 360,00 лв. 

 с ДДС 

12 гр.Кресна,местност „Завоя“, общ. Кресна,  

област Благоевград   

 

ПИ № 005203 с площ от 26,862 дка, 

застроен със 7 сгради с обща застроена 

площ  3 868 кв. м 

от 17.08.2015 г.   

до 15.09.2015 г. 

16.09.2015 г.  18.09.2015 г. 

 17:00 ч.  – София 
278 159,00 111 264,00 360,00 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/

