
 

             

 

 

 

 

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. Белица, общ. Тутракан, обл. 

Силистра 

ПИ  № 050120 с площ от 1,126 дка 

застроен с 1 сграда със застроена площ 

от  39  кв.м 
 

от 29.05.2017 г. 

до 23.06.2017 г. 

до 16:00 ч. на 

26.06.2017 г. 

27.06.2017 г. 

10:00 ч.  - София 
 5 330,00 

 
2 132,00 120,00 лв.  

с ДДС 

2. гр. Стара Загора, кв. „Голиш“, 

общ. Стара Загора, обл. Стара 

Загора 

ПИ  № 68850.526.527 с площ от 6,645 

дка застроен с 2 сгради с обща застроена 

площ от  567  кв.м 

от 29.05.2017 г. 

до 23.06.2017 г. 

до 16:00 ч. на 

26.06.2017 г. 

27.06.2017 г. 

 11:00 ч.  - София 
  384 605,00 

 
153 842,00 600,00 лв.  

с ДДС 

3. гр. Кърджали, ул. "Язовирска" 

№ 17, обл.  Кърджали 

ПИ  № 40909.121.55 с площ от 6,716 

дка застроен с 1 сграда със застроена 

площ от 414  кв.м 
 

от 29.05.2017 г. 

до 23.06.2017 г. 

до 16:00 ч. на 

26.06.2017 г. 

27.06.2017 г. 

 14:00 ч.  - София 
  366 570,00 

 
146 628,00 600,00 лв.  

с ДДС 

4. гр. Момчилград, м."Бузалък", обл. 

Кърджали 

ПИ  № 067004  с площ от 12,501 дка  от 29.05.2017 г. 

до 23.06.2017 г. 

до 16:00 ч. на 

26.06.2017 г. 

27.06.2017 г. 

 15:00 ч.  - София 
  35 480,00 

 
14 192,00 240,00 лв.  

с ДДС 

5. с. Градежница, м."Циганското", 

общ. Тетевен, обл. Ловеч 

ПИ № 012024 с площ от 3,354 дка, 

застроен с 3 сгр. с обща застроена 

площ от 334 кв.м. 
 

от 29.05.2017 г. 

до 23.06.2017 г. 

до 16:00 ч. на 

26.06.2017 г. 

27.06.2017 г. 

 16:00 ч.  - София 
  26 625,00 

 
10 650,00 240,00 лв.  

с ДДС 

6. гр. Варна, м.„Араб табия“, р-н 

Аспарухово, общ. Варна, обл.  

Варна 

ПИ № 10135.5071.56 с площ от 18,400 

дка застроен с 14 сгради с обща 

застроена площ от  659  кв.м. 
 

от 29.05.2017 г. 

до 23.06.2017 г. 

до 16:00 ч. на 

26.06.2017 г. 

28.06.2017 г. 

 09:00 ч.  -София 
  569 710,00 

 
227 885,00 840,00 лв.  

с ДДС 

7. гр. Варна, м. „Араб табия“, р-н 

Аспарухово, общ. Варна, обл.  

Варна 

ПИ № 10135.5071.57 с площ от 19,258 

дка застроен с 15 сгради с обща 

застроена площ от  2 122  кв.м 

от 29.05.2017 г. 

до 23.06.2017 г. 

до 16:00 ч. на 

26.06.2017 г. 

28.06.2017 г. 

 10:00 ч.  -София 
  878 435,00 

 
351 374,00 840,00 лв.  

с ДДС 

8. гр. Долни чифлик, общ. Долни 

чифлик, обл. Варна 

ПИ  № 000138 с площ от 8,050 дка 

застроен с 2 сгради с обща застроена 

площ от  87  кв.м 

от 29.05.2017 г. 

до 23.06.2017 г. 

до 16:00 ч. на 

26.06.2017 г. 

28.06.2017 г. 

 11:00 ч.  -София 
  102 090,00 

 
40 840,00 480,00 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/

