
 

 
 

 

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.Зелен дол, м. „Страната“, общ. 

Благоевград,  обл.Благоевград 
 

ПИ № 000359 с площ  9,014 дка  

 

от 11.04.2016 г. 

до 04.05.2016 г. 
09 .05.2016 г.  

 

10.05.2016 г. 

 10:00 ч.  - София 
13 089,00 5 236,00 240,00 лв. 

с ДДС 

2 гр.Кресна, м.„Завоя“, общ.Кресна,  

област Благоевград   

 

ПИ № 005201 с площ от             

17,652 дка, застроен с 4 сгради с 

обща застроена площ  1 713 кв. м 

от 11.04.2016 г. 

до 04.05.2016 г. 

09 .05.2016 г. 10.05.2016 г. 

 11:00 ч.  - София 
245 154,00 98 062,00 360,00 лв. 

с ДДС 

3 гр.Кресна, м.„Завоя“, общ.Кресна,  

област Благоевград   

 

ПИ № 005202 с площ от              

25,379 дка, застроен със 7 сгради с 

обща застроена площ 6 962 кв. м 

от 11.04.2016 г. 

до 04.05.2016 г. 

 

09 .05.2016 г. 10.05.2016 г. 

 12:00 ч.  - София 
354 764,00 141 906,00 360,00 лв. 

с ДДС 

4 гр.Кресна, м.„Завоя“, общ.Кресна,  

област Благоевград   

 
 

ПИ № 005203 с площ от            

26,862 дка, застроен със 7 сгради с 

обща застроена площ  3 868 кв. м 

от 11.04.2016 г. 

до 04.05.2016 г. 

09 .05.2016 г. 10.05.2016 г. 

 13:00 ч.  - София 
277 667,00 111 067,00 360,00 лв. 

с ДДС 

5 с.Сапарево, общ. Сапарева баня, 

област Кюстендил 
 

ПИ № 045021 с площ 1,400 дка, 

застроен с 1 сграда със застроена 

площ 93 кв.м.  
 

от 11.04.2016 г. 

до 04.05.2016 г. 

09 .05.2016 г. 10.05.2016 г. 

 14:00 ч.  - София 
76 186,00 30 475,00 360,00 лв. 

с ДДС 

6 гр. Пловдив, ул. „Преспа“ № 6,             

ет. 1, обл. Пловдив 
 

магазин със застроена площ от   

286,98 кв.м. и изба със застроена 

площ от 101,6 кв.м. 
 

от 11.04.2016 г. 

до 04.05.2016 г. 

09 .05.2016 г. 10.05.2016 г. 

 15:00 ч.  - София 
211 826,00 84 731,00 360,00 лв. 

с ДДС 

7 гр. Хисаря, м. „Градините-03“, община 

Хисаря,  обл. Пловдив  

 

ПИ № 055478 с площ 8,756 дка, 

застроен с 10 сгради с обща 

застроена площ  1600 кв.м. 
 

от 11.04.2016 г. 

до 04.05.2016 г. 

09 .05.2016 г. 10.05.2016 г. 

 16:00 ч.  - София 
235 487,00 94 195,00 480,00 лв. 

с ДДС 

8 гр. Хисаря, м. „Градините-03“, община 

Хисаря,  обл. Пловдив  

 

ПИ № 057164 с площ 35,824 дка, 

застроен с 5 сгради с обща застроена 

площ  4471 кв.м. 
 

от 11.04.2016 г. 

до 04.05.2016 г. 

09 .05.2016 г. 10.05.2016 г. 

 17:00 ч.  - София 
727 121,00 290 849,00 600,00 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 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. Хасково, ул. „Дунав“ № 1, обл. Хасково ПИ № 77195.706.504 с площ от              

12,109 дка, застроен с 19 сгради с 

обща застроена площ 2840 кв.м. 
 

от 11.04.2016 г. 

до 04.05.2016 г. 
09 .05.2016 г.  

 

11.05.2016 г. 

 10:00 ч.  - София 

1 719 815,00 687 926,00 840,00 лв. 

 с ДДС 

10 с.Крепост, м. „Горен кър“, общ. 

Димитровград, обл.Хасково 

ПИ № 000474 с площ от              

5,549 дка, застроен с 2 сгради с обща 

застроена площ 298 кв.м. 

от 11.04.2016 г. 

до 04.05.2016 г. 

09 .05.2016 г. 11.05.2016 г. 

 11:00 ч.  - София 
40 322,00 16 129,00 360,00 лв. 

 с ДДС 

11 гр. Враца, ул. „Ген. Скобелев“ № 10,  ет. 1, 

област Враца 

 

магазин със застроена площ от 

131,60 кв.м.  

от 11.04.2016 г. 

до 04.05.2016 г. 

09 .05.2016 г. 11.05.2016 г. 

 14:00 ч.  - София 
71 954,00 28 782,00 360,00 лв. 

 с ДДС 

12 гр. Вършец, м. „Модровото“, общ. Вършец, 

обл.Монтана 

 

ПИ № 12961.15.861 с площ от              

8,755 дка, застроен с 2 сгради с обща 

застроена площ 209 кв.м. и 2 бр. 

метални трибуни с обща застроена 

площ от 90 кв.м 

 

от 11.04.2016 г. 

до 04.05.2016 г. 

09 .05.2016 г. 11.05.2016 г. 

 15:00 ч.  - София 
68 487,00 27 395,00 360,00 лв. 

 с ДДС 

13 гр.Ловеч, ул. „Бяло море“ № 4, обл. Ловеч 

 

ПИ № 43952.506.17 с площ от    

3,977 дка, застроен с 5 сгради с обща 

застроена площ от 1 352  кв.м.  

 

от 11.04.2016 г. 

до 04.05.2016 г. 

09 .05.2016 г. 11.05.2016 г. 

 16:00 ч.  - София 
1 125 609,00 450 244,00 840,00 лв. 

 с ДДС 

14 с. Орешак, общ. Троян, обл. Ловеч 

 

ПИ № 53707.14.68 с площ от            

40,232 дка, застроен с 9 сгради с 

обща застроена площ 3126 кв.м 

от 11.04.2016 г. 

до 04.05.2016 г. 

09 .05.2016 г. 11.05.2016 г. 

 17:00 ч.  - София 
489 893,00 195 958,00 600,00 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 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/

