
 

 

 

 

 

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.Куклен, мeстност “Капсида“, 

община Куклен, област Пловдив 

ПИ № 011341 с площ от 68,356 дка, 

застроен с 9 сгради с обща застроена 

площ от 660 кв.м 
 

от 18.04.2017 г. 

до 15.05.2017 г. 

до 16:00 ч. на 

16.05.2017 г. 

17.05.2017 г. 

 09:00 ч.  - София 
 

186 680,00 

 

 

74 672,00 

 

 

480,00 лв. 

с ДДС 

2. гр.Пловдив, бул. „Освобождение“, 

община Пловдив, област Пловдив 

ПИ № 56784.529.34 с площ от 2,732 дка, 

застроен с 2 сгради с обща застроена 

площ от 894  кв.м 
 

от 18.04.2017 г. 

до 15.05.2017 г. 

до 16:00 ч. на 

16.05.2017 г. 

17.05.2017 г. 

 10:00 ч.  - София 
 

463 480,00 

 

 

185 400,00 

 

 

600,00 лв. 

с ДДС 

3. с. Осетеново, община Павел баня, 

област Стара Загора 
ПИ № 000313 с площ от 63,428 дка, 

застроен с 31 сгради с обща застроена 

площ от 8163 кв.м. 
 

от 18.04.2017 г. 

до 15.05.2017 г. 

до 16:00 ч. на 

16.05.2017 г. 

17.05.2017 г. 

 11:00 ч.  - София 
 

3 243 106,00 

 

 

1 297 243,00 

 

840,00 лв. 

с ДДС 

4. гр. Балчик, площад „Рибарски“,         

община Балчик,  област Добрич   

ПИ  № 02508.86.111  с площ от 0,875 дка 

застроен с 1 сграда със застроена площ от  

567  кв.м 

от 18.04.2017 г. 

до 15.05.2017 г. 

до 16:00 ч. на 

16.05.2017 г. 

17.05.2017 г. 

 12:00 ч.  - София 
 

289 365,00 

 

 
115 750,00 

 

600,00 лв. 

с ДДС 

5. гр. Балчик, м. “Летището“,   

община Балчик, област Добрич   

ПИ  № 02508.88.828  с площ от 470,996 

дка застроен с 11 сгради с обща застроена 

площ от  2889  кв.м 
 

от 18.04.2017 г. 

до 15.05.2017 г. 

до 16:00 ч. на 

16.05.2017 г. 

17.05.2017 г. 

 13:00 ч.  - София 
 

2 713 820,00 

 

1 085 530,00 

 

 

840,00 лв. 

с ДДС 

6. гр.Нова Загора, ул.“Васил Левски“ 

№ 66, вх.Б, община Нова Загора, 

област Сливен   
 

военен стол със застроена площ от          

231,18  кв.м 

от 18.04.2017 г. 

до 15.05.2017 г. 

до 16:00 ч. на 

16.05.2017 г. 

17.05.2017 г. 

 14:00 ч.  - София 
 

49 156,00 

 

19 663,00 

 

240,00 лв. 

с ДДС 

7. с.Маломир, мeстност “Селския 

връх“, община Тунджа, област 

Ямбол 

ПИ № 000107 с площ от 56,112 дка, 

застроен с 22 сгради с обща застроена 

площ от 2 333 кв.м 
 

от 18.04.2017 г. 

до 15.05.2017 г. 

до 16:00 ч. на 

16.05.2017 г. 

17.05.2017 г. 

 15:00 ч.  - София 
 

201 241,00 

 

80 497,00 

 

600,00 лв. 

с ДДС 

8. с.Кортен, община Нова Загора, 

област Сливен 

ПИ № 000410 с площ от 67,754 дка, 

застроен с 12 сгради с обща застроена 

площ от 2 869 кв.м 
 

от 18.04.2017 г. 

до 15.05.2017 г. 

до 16:00 ч. на 

16.05.2017 г. 

17.05.2017 г. 

 16:00 ч.  - София 
 

276 483,00 

 

110 594,00 

 

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/

