
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА 
На основание чл. 59, ал. 2 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 

Оглед 
 

Заявление Дата, час 
и място за 
провеждан
е на търга 

Начална 
тръжна 
цена 
в лева 

Депозит 
в лева 

Цена 
тръжни 

документи 

1 Област  Парник, общ. Радомир, 
землището на с. Касилаг, 

Недвижим имот  № 023001 с 
площ от 258 833 кв.м. 

от 13.08.2010 г . 
до  08.09.2010 г. 

от 13.08.2010 г .  
до  08.09.2010 г. 

15.09.2010 г. 16.09.2010 г. 
10:00 ч. 
София 

415 914,00 41592,00 500,00 лв. 
 с ДДС 

2 Област Перник, общ. Радомир, 
землището на с.Касилаг 

Недвижим имот № 023002 с 
площ от 265 629 кв.м. 

от 13.08.2010 г . 
до  08.09.2010 г. 

от 13.08.2010 г .  
до  08.09.2010 г. 

15.09.2010 г. 16.09.2010 г. 
11:00 ч. 
София 

426 834,00 42 684,00 500,00 лв. 
 с ДДС 

3 Област Перник, общ. Радомир, 
землището на с.Жедна 

Недвижим имот № 000017 с 
площ от 206 кв.м. 

от 13.08.2010 г .  
до  08.09.2010 г. 

от 13.08.2010 г .  
до  08.09.2010 г. 

15.09.2010 г. 16.09.2010 г. 
12:00 ч. 
София 

300,00 30,00 15,00 лв. 
 с ДДС 

4 Област Перник, общ. Радомир, 
землището на с.Жедна 

Недвижим имот № 042001 с 
площ от 117 311 кв.м. 

от 13.08.2010 г .  
до  08.09.2010 г. 

от 13.08.2010 г .  
до  08.09.2010 г. 

15.09.2010 г. 16.09.2010 г. 
13:00 ч. 
София 

188 505,00 18 851,00 500,00 лв. 
 с ДДС 

5 Област Перник, общ. Радомир, 
землището на с. Кондофрей 

Недвижим имот № 060003 с 
площ от 378 851 кв.м. 

от 13.08.2010 г .  
до  08.09.2010 г. 

от 13.08.2010 г .  
до  08.09.2010 г. 

15.09.2010 г. 16.09.2010 г. 
14:00 ч. 
София 

608 769,00 60 877,00 500,00 лв. 
 с ДДС 

6 Област Перник, общ. Радомир, 
землището на с. Кондофрей 

Недвижим имот № 060002 с 
площ от 208 388 кв.м., застроен с 
4 бр. сгради с обща ЗП – 1515 
кв.м.. 

от 13.08.2010 г .  
до  08.09.2010 г. 

от 13.08.2010 г .  
до  08.09.2010 г. 

15.09.2010 г. 16.09.2010 г. 
15:00 ч. 
София 

446 578,00 44 658,00 500,00 лв. 
 с ДДС 

7 Област Перник, общ. Радомир, 
землището на с. Кондофрей 

Недвижим имот № 060001 с 
площ от  269 443 кв.м. и сграда 
ГСМ със ЗП 3,00 кв.м. 

от 13.08.2010 г . 
до  08.09.2010 г. 

от 13.08.2010 г . 
до  08.09.2010 г. 

15.09.2010 г. 16.09.2010 г. 
16:00 ч. 
София 

433014,00 43 302,00 500,00 лв. 
 с ДДС 

8 Област  Кюстендил,  гр. Кюстендил, 
ул. „Хаджи Йоаким” № 20, УПИ VІІ 

Военен стол със ЗП 247,96 кв.м., 
находящ се в източната част от 
първия етаж на пететажен 
жилищен блок, ведно с 
прилежащите към него мазета, 
със ЗП 80,03 кв.м. и съответните 
ид.ч. от общите части на 
сградата и правото на строеж. 

от 13.08.2010 г . 
до  08.09.2010 г. 

от 13.08.2010 г . 
до  08.09.2010 г. 

16.09.2010 г. 17.09.2010 г. 
14:00 ч. 
София 

151 766,00 15 177,00 500,00 лв. 
 с ДДС 

9 Област Благоевград, гр.Благоевград, 
м.„Айдаровско дере” 

Поземлен имот № 04279.101.30, 
застроен терен с площ от 23 190 
кв.м, и построените в него 6 бр. 
сгради с обща ЗП от 902 кв.м. 

от 13.08.2010 г . 
до  08.09.2010 г. 

от 13.08.2010 г . 
до  08.09.2010 г. 

16.09.2010 г. 17.09.2010 г. 
15:00 ч. 
София 

517 438,00 51 744,00 500,00 лв. 
 с ДДС 

 
 Търговете ще се проведат в гр. София, ул.”Г.С.Раковски” № 106, в сградата на “Информационен център – МО”.  
 Депозитът се внася по банковата сметка на Министерството на отбраната, Дирекция “Финанси” .  
 Огледът на имотите се извършва след закупуване на тръжни книжа, с предварителна заявка /по образец, приложен в тръжната документация/ от 13.08.2010 г. до  08.09.2010 г. 
 Тръжни документи се закупуват всеки работен ден  от 13.08.2010 г . до  08.09.2010 г. от 09:00 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 
 Заявленията за участие в търговете се подават в указаните срокове, съгласно посочените дати в обявата и тръжната документация. 
 За допълнителна информация:тел.: 02-92-20-784; 02-92-20-782  и www.mod.bg. 
 


