
 

                                   

                                                          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. Ардино, Туристически 

комплекс „Бели брези”,  общ.  

Ардино, област Кърджали 

ПИ № 00607.13.181 с площ 975 

кв.м, застроен с 1 бр. сграда със 

застроена площ от 66 кв.м.  

от 01.06.2016 г. 

до 24.06.2016 г. 

27 .06.2016 г.  

 

28.06.2016 г. 

 10:00 ч.  - София 
13 043,00 5 218,00  240,00 лв. 

с ДДС 

2 с.Дядовци, местност “Кара 

бурун“,   общ.  Ардино, област 

Кърджали 

  

ПИ № 012440 с площ 24 181 

кв.м, застроен с 1 бр. сграда със 

застроена площ от 116 кв.м.  

от 01.06.2016 г. 

до 24.06.2016 г. 

27 .06.2016 г.  

 

28.06.2016 г. 

 11:00 ч.  - София 
78 028,00 31 212,00 360,00 лв. 

с ДДС 

3 с. Самораново, общ. Дупница, 

обл. Кюстендил 

 

ПИ № 65245.6.499 само сгради           
15 бр. с обща застроена площ                        

4 010 кв.м. (с площ 145,985 дка – 

ДГФ) 

от 01.06.2016 г. 

до 24.06.2016 г. 

27 .06.2016 г.  

 

28.06.2016 г. 

 12:00 ч.  - София 
245 897,00 98 359,00 360,00 лв. 

с ДДС 

4 гр.Лом, местност  „Край Дунава”, 

общ. Лом, област Монтана 

 

ПИ  № 44238.222.1 с площ 27 

286 кв.м  застроен с 2 бр. сгради 

на фаза „груб строеж“ с обща 

застроена площ  299 кв.м. 

от 01.06.2016 г. 

до 24.06.2016 г. 

27 .06.2016 г.  

 

28.06.2016 г. 

 14:00 ч.  - София 
105 322,00 42 129,00 360,00 лв. 

с ДДС 

5 гр.Лом, местност „Бахчите”, общ. 

Лом, област Монтана 

ПИ  № 44238.168.5 с площ  81 

941 кв.м, незастроен терен   

от 01.06.2016 г. 

до 24.06.2016 г. 

27 .06.2016 г.  

 

28.06.2016 г. 

 15:00 ч.  - София 
262 834,00 105 134,00 360,00 лв. 

с ДДС 

6 гр. Монтана, общ. Монтана, 

област Монтана 

 

ПИ № 48489.13.477 с площ 7,066 

дка застоен с 1 бр. сграда/гараж/ 

със застроена площ  2851 кв.м. 

от 01.06.2016 г. 

до 24.06.2016 г. 

27 .06.2016 г.  

 

28.06.2016 г. 

 16:00 ч.  - София 
794 905,00 317 962,00 600,00 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/

