
 

 
 

 

 

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. Самоков, ул. Македония, № 87, бл. 5, ет.1, 

общ. Самоков, обл. София 

 

магазин със застроена площ от 

59,99 кв.м., заедно с 3,5996 %  ид.ч 

от общите части на сградата и от 

правото на строеж 

от 15.03.2016 г.   

до 12.04.2016 г. 

13.04.2016 г.  14.04.2016 г. 

 10:00 ч.  – София 

 

9 891,00 3 957,00 240,00 лв. 

с ДДС 

 

2 гр. Самоков, ул. Македония, № 87, бл. 4, ет.1, 

общ. Самоков, обл. София 

  

магазин със застроена площ от 

59,68 кв.м. заедно с  3,593 %  ид.ч от 

общите части на сградата и от 

правото на строеж 

от 15.03.2016 г.   

до 12.04.2016 г. 

13.04.2016 г.  14.04.2016 г. 

 11:00 ч.  – София 

 

10 096,00 4 039,00 240,00 лв. 

с ДДС 

 

3 гр. Шумен, ул. „Васил Априлов“  № 61, 

вх. 2, ет.1, област Шумен 

магазин със застроена площ от  

49,65 кв.м, заедно с 1,1696 %  ид.ч 

от общите части на сградата и от 

правото на строеж 

от 15.03.2016 г.   

до 12.04.2016 г. 

13.04.2016 г.  14.04.2016 г. 

 12:00 ч.  – София 
36 075,00 14 430,00 360,00 лв. 

с ДДС 

4 гр.Сливница, общ. Сливница, София област   

 

ПИ № 000311 с площ 138 752 кв.м., 

застроен с 5 бр. сгради с обща 

застроена площ  1927 кв.м.  

от 15.03.2016 г.   

до 12.04.2016 г. 

13.04.2016 г.  14.04.2016 г. 

 13:00 ч.  – София 

 

903 553,00 361 422,00 600,00 лв. 

с ДДС 

 

5 

 

 

гр.Сливница, кв. 1 А, общ. Сливница, София 

област   

 

ПИ № 1877 с площ 6 859 кв.м., 

застроен с 3 бр. сгради с обща 

застроена площ  1241 кв.м.  

от 15.03.2016 г.   

до 12.04.2016 г. 

13.04.2016 г.  14.04.2016 г. 

 14:00 ч.  – София 

 

143 603,00 57 442,00 360,00 лв. 

с ДДС 

 

6 гр.Варна, ж.к.”Младост”, бл. 110,   вх. 4, ет. 

2,  област Варна  

 

занималня със застроена площ 

124,78 кв.м, с избено помещение с 

площ 3,29 кв.м. и 6,2020 % ид.ч от 

общите части на сградата и от 

правото на строеж 

от 15.03.2016 г.   

до 12.04.2016 г. 

13.04.2016 г.  14.04.2016 г. 

 15:00 ч.  – София 

 

114 022,00 45 609,00 360,00 лв. 

с ДДС 

 

7 гр.Варна,ж.к.”Младост”,  бл. 110,  вх. 4, ет. 

2,  област Варна  

 

клуб със застроена площ 66,55 кв.м, 

с избено помещение с площ 2,89 

кв.м и 3,3243 % ид.ч от общите 

части на сгр. и от правото на строеж 

от 15.03.2016 г.   

до 12.04.2016 г. 

13.04.2016 г.  14.04.2016 г. 

 16:00 ч.  – София 

 

61 425,00 24 570,00 360,00 лв. 

с ДДС 

 

8 гр.Варна, ж.к.”Възраждане”, бл.21, партер, 

обл.Варна  

 

магазин със застроена площ от 

92,80 кв.м. с прилежащи части 

1,2814 % ид.ч. на сградата и от 

правото на строеж 

от 15.03.2016 г.   

до 12.04.2016 г. 

13.04.2016 г.  14.04.2016 г. 

 17:00 ч.  – София 

 

94 198,00 37 680,00 360,00 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/


 

 
 

 

 
 

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 

9 гр.Провадия, м. „Разсадника”, общ. 

Провадия, област Варна  

 

ПИ № 175008 с площ от 7 635 кв.м, 

застроен с 14 сгради с обща застроена 

площ 563 кв.м. 

 

от 15.03.2016 г.   

до 12.04.2016 г. 

13.04.2016 г.  15.04.2016 г. 

 10:00 ч.  – София 

 

58 821,00 23 529,00 360,00 лв. 

с ДДС 

10 гр.Провадия, м. "Разсадника", общ. 

Провадия, област Варна  

 

ПИ № 175 010 с площ 13391 кв.м, 

застроен с 5 броя сгради с обща 

застроена площ  657 кв.м. 

 

от 15.03.2016 г.   

до 12.04.2016 г. 

13.04.2016 г.  15.04.2016 г. 

 11:00 ч.  – София 

 

84 350,00 33 740,00 360,00 лв. 

с ДДС 

 

11 гр.Провадия, м. "Разсадника", общ. 

Провадия, област Варна 

 

ПИ № 175012 с площ 10,053 дка, 

застроен с 9 бр. сгради с обща 

застроена площ от 1343 кв.м.  

 

от 15.03.2016 г.   

до 12.04.2016 г. 

13.04.2016 г.  15.04.2016 г. 

 12:00 ч.  – София 

 

112 265,00 44906,00 360,00 лв. 

с ДДС 

 

12 гр.Провадия, м. "Разсадника", общ. 

Провадия, област Варна 

 

ПИ № 175013 с площ 14 998 кв.м, 

застроен с 8 бр. сгради с обща 

застроена площ 962 кв.м.  

от 15.03.2016 г.   

до 12.04.2016 г. 

13.04.2016 г.  15.04.2016 г. 

 13:00 ч.  – София 

 

95 167,00 38 067,00 360,00 лв. 

с ДДС 

 

13 гр.Провадия, м. "Разсадника", общ. 

Провадия, област Варна 

  

ПИ № 175014 с площ 6,859 дка, 

застроен с 1 сграда със застроена 

площ 153 кв.м. 

 

от 15.03.2016 г.   

до 12.04.2016 г. 

13.04.2016 г.  15.04.2016 г. 

 14:00 ч.  – София 

 

36 108,00 14 444,00 360,00 лв. 

с ДДС 

 

14 гр.Провадия, м.„Разсадника”, общ. 

Провадия, област Варна  

 

ПИ № 175016 с площ от 16 617 кв.м, 

застроен с 12 сгради с обща застроена 

площ 1274 кв.м. 

 

от 15.03.2016 г.   

до 12.04.2016 г. 

13.04.2016 г.  15.04.2016 г. 

 15:00 ч.  – София 

 

112 625,00 45 050,00 360,00 лв. 

с ДДС 

 

15 землището на с. Синдел, общ. Аврен, обл. 

Варна 

 

ПИ № 000044 с площ от  20 261 кв.м от 15.03.2016 г.   

до 12.04.2016 г. 

13.04.2016 г.  15.04.2016 г. 

 16:00 ч.  – София 

 

54 462,00 21 785,00 360,00 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/

