
         

 
 

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. Балчик, ул. “Варненска” №1, общ. 

Балчик, област Добрич  

 

ПИ № 02508.76.29 с площ от              

7,188 дка, застроен с 1 сграда със 

застроена площ 322 кв. м. 

от 18.04.2016 г. 

до 20.05.2016 г. 

25.05.2016 г.  26.05.2016 г. 

 10:00 ч. – София 

212 956,00 85 183,00 360,00 с 

ДДС 

2 гр. Балчик, ул. “Варненска” №1, общ. 

Балчик, област Добрич  

 

ПИ № 02508.76.31 с площ от              

9,699 дка, застроен с 5 сгради с обща 

застроена площ 2 303 кв. м. 

от 18.04.2016 г. 

до 20.05.2016 г. 

25.05.2016 г.  26.05.2016 г. 

 12:00 ч. – София 

685 733,00 274 293,00 840,00 с 

ДДС 

3 землището на с. Оброчище,  местност 

„Ачмите”, община Балчик, област Добрич  

ПИ № 53120.24.16 с площ от             

30,000 дка 

от 18.04.2016 г. 

до 20.05.2016 г. 

25.05.2016 г.  26.05.2016 г. 

 13:00 ч. – София 

63 360,00 25 344,00 360,00 с 

ДДС 

4 землището на с. Оброчище,  местност 

„Ачмите”, община Балчик, област Добрич  

ПИ № 53120.24.30 с площ от   

37,285 дка    

от 18.04.2016 г. 

до 20.05.2016 г. 

25.05.2016 г.  

 

26.05.2016 г. 

 14:00 ч. – София 

78 746,00 31 499,00 360,00 с 

ДДС 

5 гр. Плевен, бул. „Георги Кочев” № 4, общ. 

Плевен, област Плевен 

 

ПИ № 56722.652.452 с площ от           

21,819 дка, застроен с 9 бр. сгради с 

обща застроена площ от 3 921 кв.м. и 

4 бр. метални навеси с обща 

застроена площ от  482 кв. м.  

от 18.04.2016 г. 

до 20.05.2016 г. 

25.05.2016 г.  

 

26.05.2016 г. 

 15:00 ч. – София 

2 244 632 ,00 897 853,00 840,00 с 

ДДС  

6 гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" № 173, 

област Плевен 

 

ПИ № 56722.651.582 с площ 25,053 

дка, застроен с 21 бр. сгради с обща 

застроена площ от 7051 кв. м.  

от 18.04.2016 г. 

до 20.05.2016 г. 

25.05.2016 г.  

 

26.05.2016 г. 

 17:00 ч.  - София 
2 422 957,000 969 183,00 840,00 с 

ДДС 

7 гр. Бургас, ул.”Фердинандова” № 61, ет. 1, 

обл. Бургас 

 

магазин със застроена площ от 

68,64 кв. м. с право на строеж 

 

от 18.04.2016 г. 

до 20.05.2016 г. 

25.05.2016 г.  

 

27.05.2016 г. 

 09:00 ч. – София 

108 856,00 43 543,00 480,00 с 

ДДС 

8 гр. Търговище,  кв. "Запад", бл. 6, обл. 

Търговище 

магазин № 1 със застроена площ от 

110,21 кв. м. 

от 18.04.2016 г. 

до 20.05.2016 г. 

25.05.2016 г.  

 

27.05.2016 г. 

 10:00 ч. – София 

79 116,00 31 647,00 360,00 с 

ДДС 

9 гр. Кърджали, ул. „Язовирска“ № 17, общ. 

Кърджали, обл. Кърджали 

ПИ № 40909.121.55 с площ от              

6,716 дка, застроен с 1 сграда със 

застроена площ 414,00 кв. м. 

от 18.04.2016 г. 

до 20.05.2016 г. 

25 .05.2016 г.  

 

27.05.2016 г. 

 11:00 ч. – София 

366 570,00 146 628,00 480,00 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 

10 гр. Момчилград, м. “Бузалък“ ,  

общ. Момчилград, обл. Кърджали 

 

ПИ 067004 с площ от 12,501 дка от 18.04.2016 г. 

до 20.05.2016 г. 

25 .05.2016 г.  

 

27.05.2016 г. 

 12:00 ч. – София 

35 478,00 14 191,00 360,00 с ДДС 

11 гр. Момчилград, м.“Бузалък“ ,  

общ. Момчилград, обл. Кърджали 

 

ПИ 067006 с площ от 21,279 дка от 18.04.2016 г. 

до 20.05.2016 г. 

25 .05.2016 г.  

 

27.05.2016 г. 

 13:00 ч. – София 

60 390,00 24 156,00 360,00 с ДДС 

12 зем. на с. Балабаново,  

общ. Момчилград, обл. Кърджали 

 

13 бр. сгради  с обща застроена 

площ 773,00 кв.м. и                          3 

бр. съоръжения, изградени в         

ПИ № 000508 /с площ от              

2337,028 дка в ДГФ/ 

 

от 18.04.2016 г. 

до 20.05.2016 г. 

25 .05.2016 г.  

 

27.05.2016 г. 

 14:00 ч. – София 

59 335,00 23 734,00 360,00 с ДДС 

13 гр. Стара Загора, кв.„Голиш“, обл. Стара 

Загора 

ПИ № 68850.526.527 с площ от              

6,645 дка, застроен с 2 сгради с обща 

застроена площ 567,00 кв. м. 

от 18.04.2016 г. 

до 20.05.2016 г. 

25 .05.2016 г.  

 

27.05.2016 г. 

 17:00 ч. – София 

386 185,00 154 474,00 480,00 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/

