
 

 

МИНИСТЕРСТВО 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. Кресна, местност „Завоя“, общ. 

Кресна, обл. Благоевград 

 

ПИ № 005201 с площ от 17,652 дка, 

застроен с 4 сгради с обща застроена 

площ от  1 713,00  кв.м 
 

от 05.08.2019 г. 

до 30.08.2019 г. 

до 16:00 ч. на 

02.09.2019 г. 

03.09.2019 г. 

09:00 ч.  - София 
 

318 650,00 

 

127 460,00 

 

600,00 лв.  

с ДДС 

2. 

 

 

гр. Кресна, местност „Завоя“, общ. 

Кресна, обл. Благоевград 

 

ПИ № 005202 с площ от 25,379 дка, 

застроен със 7 сгради с обща застроена 

площ от 6 962,00  кв.м 
 

от 05.08.2019 г. 

до 30.08.2019 г. 

до 16:00 ч. на 

02.09.2019 г. 

03.09.2019 г. 

10:00 ч.  - София 
 

406 700,00 

 

162 700,00 

 

600,00 лв.  

с ДДС 

3. 

 

 

гр. Кресна, местност „Завоя“, общ. 

Кресна, обл. Благоевград 

 

ПИ № 005203 с площ от 26,862 дка, 

застроен със 7 сгради с обща застроена 

площ от 3 868,00  кв.м 
 

от 05.08.2019 г. 

до 30.08.2019 г. 

до 16:00 ч. на 

02.09.2019 г. 

03.09.2019 г. 

11:00 ч.  - София 
 

274 700,00 

 

109 880,00 

 

600,00 лв.  

с ДДС 

4. 

 

 

гр. Кресна, местност „Завоя“, общ. 

Кресна, обл. Благоевград 

 

ПИ № 005051 с площ от 63,650 дка, 

застроен с 2 сгради с обща застроена 

площ от 434,00  кв.м. 
 

от 05.08.2019 г. 

до 30.08.2019 г. 

до 16:00 ч. на 

02.09.2019 г. 

03.09.2019 г. 

12:00 ч.  - София 
 

160 000,00 

 

64 000,00 

 

480,00 лв.  

с ДДС 

5. 

 

 

с. Караджово, община Садово, област 

Пловдив 

            

ПИ № 000303 с  площ от 16,523 дка, 

застроен с 11 сгради с обща застроена 

площ от 3 415,00 кв.м 
 

от 05.08.2019 г. 

до 30.08.2019 г. 

до 16:00 ч. на 

02.09.2019 г. 

03.09.2019 г. 

13:00 ч.  - София 
 

212 300,00 

 

84 920,00 

 

600,00 лв.  

с ДДС 

6. 

 

гр. Куклен, местност „Капсида“, общ. 

Куклен, обл. Пловдив 

ПИ № 000997 с площ от 115,149 дка от 05.08.2019 г. 

до 30.08.2019 г. 

до 16:00 ч. на 

02.09.2019 г. 

03.09.2019 г. 

14:00 ч.  - София 
 

265 310,00 

 

106 125,00 

 

600,00 лв.  

с ДДС 

7. 

 

 

гр. Куклен, местност „Капсида“, общ. 

Куклен, обл. Пловдив 

ПИ № 000999 с площ от 16,313 дка от 05.08.2019 г. 

до 30.08.2019 г. 

до 16:00 ч. на 

02.09.2019 г. 

03.09.2019 г. 

15:00 ч.  - София 
 

37 600,00 

 

15 040,00 

 

240,00 лв.  

с ДДС 

8. 

 

 

с. Черногорово, местност „Бозалъка“, 

общ. Пазарджик, обл. Пазарджик 

ПИ № 81089.5.6 с  площ от 1054,500 дка, 

застроен с 1 сграда със застроена площ от 

36,00 кв.м 
 

от 05.08.2019 г. 

до 30.08.2019 г. 

до 16:00 ч. на 

02.09.2019 г. 

03.09.2019 г. 

16:00 ч.  - София 

 

2 524 700,00 

 

1 009 880,00 

 

840,00 лв.  

с ДДС 

9. 

 

 

с. Паталеница, местност „Черниче“, 

общ.Пазарджик, обл. Пазарджик 

ПИ № 55556.205.28 с площ 82,095 дка, 

застроен с 15 сгради с обща застроена 

площ от 4 680,00  кв.м 
 

от 05.08.2019 г. 

до 30.08.2019 г. 

до 16:00 ч. на 

02.09.2019 г. 

03.09.2019 г. 

17:00 ч.  - София 
 

433 140,00 

 

173 256,00 

 

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 МО, 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 

10. 

 

 

гр. Варна, местност „Кара тепе", 

общ.Варна, обл. Варна 

ПИ № 10135.2030.28 с площ от 84,251 дка от 05.08.2019 г. 

до 30.08.2019 г. 

до 16:00 ч. на 

02.09.2019 г. 

04.09.2019 г. 

09:00 ч.  - София 
 

1 953 150,00 

 

781 260,00 

 

840,00 лв.  

с ДДС 

11. 

 

 

с. Средня, местност „Балък ясак“, 

общ. Шумен, обл. Шумен  

 

ПИ № 68504.60.40 с площ 4,099 дка, 

застроен с 2 сгради с обща застроена площ  

498,00 кв.м 

от 05.08.2019 г. 

до 30.08.2019 г. 

до 16:00 ч. на 

02.09.2019 г. 

04.09.2019 г. 

10:00 ч.  - София 
 

29 000,00 

 

11 600,00 

 

240,00 лв.  

с ДДС 

12. 

 

 

с. Черенча, местност „Айкъна“, общ. 

Шумен, обл. Шумен  

 

ПИ № 80546.106.221 с площ 8,767 дка, 

застроен с 2 сгради с обща застроена площ  

916,00 кв.м 

от 05.08.2019 г. 

до 30.08.2019 г. 

до 16:00 ч. на 

02.09.2019 г. 

04.09.2019 г. 

11:00 ч.  - София 
 

56 800,00 

 

22 720,00 

 

360,00 лв.  

с ДДС 

13. 

 

 

гр. Созопол, местност „Герени“, 

общ.Созопол,  обл.Бургас 

 

ПИ № 67800.1.187 с площ 19,847 дка, 

застроен с 1 сграда със застроена площ 

12,00 кв.м 

от 05.08.2019 г. 

до 30.08.2019 г. 

до 16:00 ч. на 

02.09.2019 г. 

04.09.2019 г. 

12:00 ч.  - София 
 

466 500,00 

 

186 600,00 

 

600,00 лв.  

с ДДС 

14. 

 

 

с. Слатина, местност „Кремъка“, 

общ.Ловеч, обл.Ловеч 
 

 

ПИ № 67218.24.42 с площ 1142,069 дка, 

застроен с 5 сгради с обща застроена площ 

2 249,00 кв.м 
 

от 05.08.2019 г. 

до 30.08.2019 г. 

до 16:00 ч. на 

02.09.2019 г. 

04.09.2019 г. 

14:00 ч.  - София 
 

1 971 380,00 

 

788 552,00 

 

840,00 лв.  

с ДДС 

15. 

 

 

с. Слатина, местност „Кремъка“, 

общ.Ловеч, обл.Ловеч 
 

 

ПИ № 67218.24.44 с площ 176,132 дка, 

застроен с 6 сгради с обща застроена площ 

6 010,00 кв.м 

от 05.08.2019 г. 

до 30.08.2019 г. 

до 16:00 ч. на 

02.09.2019 г. 

04.09.2019 г. 

15:00 ч.  - София 
 

1 075 000,00 

 

430 000,00 

 

840,00 лв.  

с ДДС 

16. 

 

 

с. Слатина, местност „Кремъка“, 

общ.Ловеч, обл.Ловеч 
 

 

ПИ № 67218.24.45 с площ 55,684 дка, 

застроен с 4 сгради с обща застроена площ 

2 001,00 кв.м 

 

от 05.08.2019 г. 

до 30.08.2019 г. 

до 16:00 ч. на 

02.09.2019 г. 

04.09.2019 г. 

16:00 ч.  - София 
 

128 400,00 

 

51 360,00 

 

480,00 лв.  

с ДДС 

17. 

 

 

с.Патрешко, местност „Въльовото“, 

общ.Троян, обл.Ловеч 
 

 

ПИ № 55587.6.32 с площ 4,431 дка, 

застроен с 5 сгради с обща застроена площ 

96,00 кв.м 
 

от 05.08.2019 г. 

до 30.08.2019 г. 

до 16:00 ч. на 

02.09.2019 г. 

04.09.2019 г. 

17:00 ч.  - София 

 

18 000,00 

 

7 200,00 

 

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 МО, 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/

