
 

 
 

                                                                                      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. Гурмазово, м. Матерка, общ. 

Божурище,  област Софийска   

 

ПИ  № 18174.72.285 с площ от 4,788 дка 

застроен с 3 сгради с обща застроена 

площ от 185,00  кв.м. 

 

от 08.05.2017 г. 

до 05.06.2017 г. 

до 16:00 ч. на 

06.06.2017 г. 

07.06.2017 г. 

 14:00 ч.  - София 
44 700,00 17 880,00 240,00 лв.  

с ДДС 

2. 

 

с. Гурмазово, м. Матерка, общ. 

Божурище,  област Софийска   

 

ПИ  № 18174.72.286 с площ от 3,285 дка 

застроен с 3 сгради с обща застроена 

площ от 572,00  кв.м. 

 

от 08.05.2017 г. 

до 05.06.2017 г. 

до 16:00 ч. на 

06.06.2017 г. 

07.06.2017 г. 

 15:00 ч.  - София 
68 530,00 27 412,00 360,00 лв.  

с ДДС 

3. 

 

гр. Благоевград, ул. „Чакалица“ № 

2, вх. А, ет. 1, общ.  Благоевград, 

област  Благоевград 

магазин със застроена площ 89,84 кв.м., 

заедно с 1,685 % ид.ч. и право на строеж  

от 08.05.2017 г. 

до 05.06.2017 г. 

до 16:00 ч. на 

06.06.2017 г. 

07.06.2017 г. 

 16:00 ч.  - София 
100 527,00 40 211,00 360,00 лв.  

с ДДС 

4. 

 

с. Игралище, общ. Струмяни, 

област  Благоевград 

ПИ  № 002074  с площ от 1,413 дка  от 08.05.2017 г. 

до 05.06.2017 г. 

до 16:00 ч. на 

06.06.2017 г. 

07.06.2017 г. 

 17:00 ч.  - София 
3 250,00 1 300,00 120,00 лв.  

с ДДС 

5.  

 

гр.Кресна, м. „Завоя“, общ.Кресна, 

област  Благоевград 

 

ПИ № 005201 с площ от 17,652 дка 

застроен с 4 сгради с обща застроена 

площ от 1 713,00  кв.м. 

 

от 08.05.2017 г. 

до 05.06.2017 г. 

до 16:00 ч. на 

06.06.2017 г. 

08.06.2017 г. 

 09:00 ч.  - София 
240 560,00 96 224,00 600,00 лв.  

с ДДС 

6.  

 

с. Сапарево, м. „Крами дол“, общ. 

Сапарева баня, обл.  Кюстендил 

 

ПИ № 045021 с площ от 1,400 дка 

застроен с 1 сграда с със застроена площ 

от 93,00  кв.м. 
 

от 08.05.2017 г. 

до 05.06.2017 г. 

до 16:00 ч. на 

06.06.2017 г. 

08.06.2017 г. 

 10:00 ч.  - София 
65 361,00 26 145,00 360,00 лв.  

с ДДС 

7. 

 

гр. Пазарджик, ул. „Царица 

Йоанна“, общ. Пазарджик, област 

Пазарджик 

ПИ № 55155.508.573 с площ от 22,316 дка 

застроен с 10 сгради с обща застроена 

площ от 8 864,00  кв.м. 

 

от 08.05.2017 г. 

до 05.06.2017 г. 

до 16:00 ч. на 

06.06.2017 г. 

08.06.2017 г. 

 11:00 ч.  - София 
1 672470,00 668 990,00 840,00 лв.  

с ДДС 

8. 

 

гр.Монтана, общ. Монтана, обл. 

Монтана 

ПИ № 48489.13.477 с площ от 7,066 дка, 

застроен с 1 сграда със застроена площ          

2 851,00 кв.м. 

от 08.05.2017 г. 

до 05.06.2017 г. 

до 16:00 ч. на 

06.06.2017 г. 

08.06.2017 г. 

 12:00 ч.  - София 
790 346,00 316 139,00 840,00 лв.  

с ДДС 

9. 

 

гр.Рудозем, землище „Борски 

дол“, м.„Потокът“, общ. Рудозем, 

област  Смолян 

 

ПИ № 63207.63.74 с площ от 0,563 дка 

застроен с 1 сграда със застроена площ от  

130,00  кв.м. 

от 08.05.2017 г. 

до 05.06.2017 г. 

до 16:00 ч. на 

06.06.2017 г. 

08.06.2017 г. 

 13:00 ч.  - София 
10 740,00 4 300,00 120,00 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 
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10. 

 

гр. Чирпан, общ. Чирпан, обл. Стара 

Загора 

 

ПИ № 000548 с площ от 190,125 дка 

застроен с 12 сгради с обща 

застроена площ от 1 308,00  кв.м. 

 

от 08.05.2017 г. 

до 05.06.2017 г. 

до 16:00 ч. на 

06.06.2017 г. 

08.06.2017 г. 

 15:00 ч.  - София 
1 049 920,00 419 968,00 840,00 лв.  

с ДДС 

11. 

 

гр.Варна, м.„Кара тепе“, общ. Варна, 

област  Варна 

 

ПИ № 10135.2030.28 с площ от 

84,251 дка 

 

от 08.05.2017 г. 

до 05.06.2017 г. 

до 16:00 ч. на 

06.06.2017 г. 

09.06.2017 г. 

 11:00 ч.  - София 
1 953 150,00 781 260,00 840,00 лв.  

с ДДС 

12. 

 

с. Дядовци, м. „Кара бурун“, общ. 

Ардино,  област  Кърджали 

 

ПИ № 012440 с площ от 24,181 дка 

застроен с 1 сграда с със застроена 

площ от 116,00  кв.м. 

от 08.05.2017 г. 

до 05.06.2017 г. 

до 16:00 ч. на 

06.06.2017 г. 

09.06.2017 г. 

 14:00 ч.  - София 
78 028,00 31 212,00 360,00 лв. 

с ДДС 

13. 

 

с. Дянково, общ. Разград, област  

Разград 

 

ПИ № 1376 с площ от 1,890 дка, 

застроен с 1 сграда със застроена 

площ 34,65 кв.м. 

 

от 08.05.2017 г. 

до 05.06.2017 г. 

до 16:00 ч. на 

06.06.2017 г. 

09.06.2017 г. 

 15:00 ч.  - София 
11 340,00  4 540,00 120,00 лв.  

с ДДС 

14. 

 

с. Осенец, м.„Телец“, общ. Разград, 

област  Разград 

 

ПИ № 000378 с площ от 92,623 дка, 

застроен с 8 сгради с обща застроена 

площ 361,00 кв.м. 

 

от 08.05.2017 г. 

до 05.06.2017 г. 

до 16:00 ч. на 

06.06.2017 г. 

09.06.2017 г. 

 16:00 ч.  – София 
208 130,00 83 255,00 600,00 лв.  

с ДДС 

15. 

 

с.Средня, м.„Балък ясак“,общ. Шумен, 

област  Шумен 

 

ПИ № 68504.60.40 с площ 4,099 дка 

застроен с 2 сгради с обща застроена 

площ от 498,00  кв.м 

от 08.05.2017 г. 

до 05.06.2017 г. 

до 16:00 ч. на 

06.06.2017 г. 

12.06.2017 г. 

 10:00 ч.  - София 
47 420,00 

 

18 970,00 

 

240,00 лв. 

с ДДС 

16. 

 

с.  Черенча, м. „Айкъна“, общ. Шумен, 

област  Шумен 

 

ПИ № 80546.106.221 с площ 8,767 

дка застроен с 2 сгради с обща 

застроена площ от 916,00  кв.м. 

 

от 08.05.2017 г. 

до 05.06.2017 г. 

до 16:00 ч. на 

06.06.2017 г. 

12.06.2017 г. 

 11:00 ч.  - София 
93 360,00 37 344,00 360,00 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/

