
 

                                    
 

 

 

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 

документ

и 

1 гр. София, ул.”Самоков” № 16, общ. 

Изгрев, област София 

магазин със застроена площ от    

221,43 кв.м. с право на строеж 

 

от 18.05.2016 г. 

до 15.06.2016 г. 

16 .06.2016 г.  

 

17.06.2016 г. 

 10:00 ч.  - 

София 

387 522,00 155 009,00 600,00 лв. 

с ДДС 

2 гр. София, ж.к.“Младост-3”, общ. 

Столична, област София  

ПИ № 68134.4083.734 с площ 

от              3,476 дка 

от 18.05.2016 г. 

до 15.06.2016 г. 

16 .06.2016 г.  17.06.2016 г. 

 11:00 ч.  - 

София 

195 364,00 78 146,00 360,00 лв. 

с ДДС 

3 гр. Благоевград, ул.“Чакалица” № 2, вх. А 

общ. Благоевград, област Благоевград  

магазин със застроена площ от    

89,84 кв.м. с право на строеж 

 

от 18.05.2016 г. 

до 15.06.2016 г. 

16 .06.2016 г.  17.06.2016 г. 

 12:00 ч.  - 

София 

100 527,00 40 211,00 360,00 лв. 

с ДДС 

4 землището на с. Поленица,  м. „Долен 

букор”, общ. Сандански, област 

Благоевград  

ПИ № 023016 с площ от             

2,1830 дка 

от 18.05.2016 г. 

до 15.06.2016 г. 

16 .06.2016 г.  17.06.2016 г. 

 13:00 ч.  - 

София 

46 105,00 18 442,00 240,00 лв. 

с ДДС 

5 гр. Стара Загора,  кв."Казански-запад" № 

34, област  Стара Загора 

сграда за търговия със 

застроена площ от 207 кв.м 

от 18.05.2016 г. 

до 15.06.2016 г. 

16 .06.2016 г.  17.06.2016 г. 

 14:00 ч.  - 

София 

148 238,00 59 296,00 480,00 лв. 

с ДДС 

6 гр. Търговище, м. „Джумаекинни“, 

общ.Търговище, обл.Търговище 

ПИ № 73626.322.160 с площ от              

57, 295  дка , застроен с 16 бр. 

сгради с обща застроена площ  

2 447 кв.м. 

 

от 18.05.2016 г. 

до 15.06.2016 г. 

16 .06.2016 г.  17.06.2016 г. 

 15:00 ч.  - 

София 

495 869,00 198 348,00 600,00 с 

ДДС 

7 гр. Несебър, местност „Кокалу”, община 

Несебър, област Бургас 

ПИ № 51500.503.438 с площ от            

153,207  дка , застроен с 1 

сграда със застроена площ 37 

кв.м. и  4 бр. съоръжения с 

обща застроена площ 503 кв.м. 

от 18.05.2016 г. 

до 15.06.2016 г. 

16 .06.2016 г.  17.06.2016 г. 

 16:00 ч.  - 

София 

7 004 267,00 2 801 707,00 840,00 лв. 

 с ДДС 

8 гр. Несебър, местност „Кокалу”, община 

Несебър, област Бургас 

ПИ № 51500.503.439 с площ от           

96,188  дка , застроен с 14 бр. 

сгради с обща застроена площ  

1 354 кв.м. 

 

от 18.05.2016 г. 

до 15.06.2016 г. 

16 .06.2016 г.  17.06.2016 г. 

 17:00 ч.  - 

София 

5 026 023,00 2 010 410,00 840,00 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/

