
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 гр. Търговище, м. „Джумаекинни“,  

общ. Търговище, област Търговище   

 

ПИ  № 73626.322.160 с площ от 

57,295 дка застроен с 16 сгради с 

обща застроена площ от  2447  кв. м 

от 03.04.2017 г. 

до 27.04.2017 г. 

до 16:00 ч. на 

02.05.2017 г.  

 

03.05.2017 г. 

 09:00 ч.  - София 
495 417,00 198 167,00 600,00 лв. 

с ДДС 

2 гр. Търговище, м. „Войнишка 

градина“,  общ. Търговище, област 

Търговище   

ПИ № 73626.97.477 с площ от 

18,355 дка застроен с 6 сгради с обща 

застроена площ от  894  кв. м. 

от 03.04.2017 г. 

до 27.04.2017 г. 

до 16:00 ч. на 

02.05.2017 г.  

03.05.2017 г. 

 10:00 ч.  - София 
149 106,00 

 

 

59 643,00 480,00 лв. 
с ДДС 

3 с. Божурово, община Кубрат, област 

Разград 

 

УПИ ХV с площ от 1,051 дка, 

застроен с 1 сграда със застроена 

площ  от 33,71 кв.м. 

от 03.04.2017 г. 

до 27.04.2017 г. 

до 16:00 ч. на 

02.05.2017 г.    

 

03.05.2017 г. 

 12:00 ч.  - София 
3 470,00 

 

1 388,00 120,00 лв. 
с ДДС 

4 с. Златина, м. „Каналите“, община 

Провадия, област Варна 

ПИ № 000430 с площ от 52,934 дка – 

незастроен терен 

 

от 03.04.2017 г. 

до 27.04.2017 г. 

до 16:00 ч. на 

02.05.2017 г.  

03.05.2017 г. 

 13:00 ч.  - София 
210 740,00 84 300,00 600,00 лв. 

с ДДС 

5 гр. Варна, с. о. „Манастирски рид“, 

„Бялата чешма – Дъбравата“, м. 

„Аязма“,  община Варна, област Варна 

ПИ № 10135.2517.5175 с площ от 

3,594 дка, застроен с 8 сгради с обща 

застроена площ от 1089,00 кв. м. 

 

от 03.04.2017 г. 

до 27.04.2017 г. 

до 16:00 ч. на 

02.05.2017 г. 

03.05.2017 г. 

 14:00 ч.  - София 
585 850,00 

 

234 340,00 600,00 лв. 
с ДДС 

6 с. Караджово, община Садово, област 

Пловдив 

            

ПИ  № 000303 с  площ от 16,523 дка, 

застроен с 11 сгради с обща застроена 

площ от 3415,00 кв. м. 

от 03.04.2017 г. 

до 27.04.2017 г. 

до 16:00 ч. на 

02.05.2017 г. 

03.05.2017 г. 

 15:00 ч.  - София 
207 088,00 82 836,00 

 

600,00 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 

7 гр. Плевен, ул. „Георги Кочев“ № 173,   

общ. Плевен, област  Плевен   

ПИ  № 56722.651.337  с площ от 9,770 

дка застроен с 1 сграда със застроена 

площ от  60  кв.м 

 

от 03.04.2017 г. 

до 27.04.2017 г. 

до 16:00 ч. на 

02.05.2017 г.  

 

04.05.2017 г. 

 09:00 ч.  - София 
217 000,00 86 800,00 600,00 лв. 

с ДДС 

8 гр. Плевен, ж. к. „Дружба“ бл. 422, 

вх.Б, ет.1, общ. Плевен, област Плевен   

клуб със застроена площ от 48,50 кв.м  

 

 

от 03.04.2017 г. 

до 27.04.2017 г. 

до 16:00 ч. на 

02.05.2017 г.  

04.05.2017 г. 

 10:00 ч.  - София 
13 690,00 5476,00 120,00 лв. 

с ДДС 

9 гр. Вършец, м.“Модровото“, община 

Вършец, област Монтана  

 

ПИ № 12961.15.861 с площ от 8,755 

дка, застроен с 2 сгради с обща 

застроена площ от 209,00 кв.м 

 

от 03.04.2017 г. 

до 27.04.2017 г. 

до 16:00 ч. на 

02.05.2017 г.  

04.05.2017 г. 

 11:00 ч.  - София 
68 390,00 27 360,00 360,00 лв. 

с ДДС 

10 с. Болярско, м. „Летището“, община 

Тунджа, област Ямбол 

 

ПИ № 000999 с площ от 64,247 дка, 

застроен с 12 сгради с обща застроена 

площ от 5 259 кв.м 

 

от 03.04.2017 г. 

до 27.04.2017 г. 

до 16:00 ч. на 

02.05.2017 г.    

 

04.05.2017 г. 

 12:00 ч.  - София 
293 460,00 

 

117 385,00 600,00 лв. 
с ДДС 

11 гр. София, р-н Искър, ж. к. „Дружба-2“, 

бл. 519, вх. Б, ет.1, общ. Столична, 

област София   

магазин № 1 със застроена площ от            

42,80  кв.м 

 

 

от 03.04.2017 г. 

до 27.04.2017 г. 

до 16:00 ч. на 

02.05.2017 г.    

 

04.05.2017 г. 

 14:00 ч.  - София 
46 880,00 18 752,00 240,00 лв. 

с ДДС 

12 гр. Нова Загора, ул. „Кънчо Чамов“, 

общ. Нова Загора, област Сливен   

военен стол със застроена площ от          

1054  кв.м 

 

от 03.04.2017 г. 

до 27.04.2017 г. 

до 16:00 ч. на 

02.05.2017 г.    

04.05.2017 г. 

 15:00 ч.  - София 
232 227,00 92 900,00 600,00 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/

