
 

 
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, общ. Самоков,  

София област 

ПИ № 65231.912.519 с площ 117,658 

дка, застроен с 22 сгради с обща 

застроена площ  20 642,00 кв.м. 

от 25.10.2016 г. 

до 18.11.2016 г. 

21.11.2016 г. 22.11.2016 г. 

09:00 ч.  - София 
3 170 952,00 1 268 381,00 840,00 лв. 

с ДДС 

2 гр. Самоков, общ. Самоков,  

София област 

ПИ № 65231.912.520 с площ 74,249 

дка, застроен с 8 сгради с обща 

застроена площ  3 103,00 кв.м. 

от 25.10.2016 г. 

до 18.11.2016 г. 

21.11.2016 г. 22.11.2016 г. 

10:00 ч.  - София 
1 034 573,00 413 830,00 840,00 лв. 

с ДДС 

3 гр. Самоков, общ. Самоков,  

София област 

ПИ № 65231.912.521 с площ 108,774 

дка, застроен с 3 сгради с обща 

застроена площ  1 125,00 кв.м. 

от 25.10.2016 г. 

до 18.11.2016 г. 

21.11.2016 г. 22.11.2016 г. 

11:00 ч.  - София 
1 106 231,00 442 493,00 840,00 лв. 

с ДДС 

4 гр. Самоков, общ. Самоков,  

София област 

ПИ № 65231.912.522 с площ 86,116 

дка, застроен с 12 сгради с обща 

застроена площ  5 766,00 кв.м. 

от 25.10.2016 г. 

до 18.11.2016 г. 

21.11.2016 г. 22.11.2016 г. 

12:00 ч.  - София 
1 484 450,00 593 780,00 840,00 лв. 

с ДДС 

5 гр.Благоевград, ул. “Чакалица” 

№ 2, вх. А, ет. 1, обл. 

Благоевград  

магазин със застроена площ 89,84 

кв.м. с право на строеж 

 

от 25.10.2016 г. 

до 18.11.2016 г. 

21.11.2016 г. 22.11.2016 г. 

13:00 ч.  - София 
100 527,00 40 211,00 360,00 лв. 

с ДДС 

6 с. Игралище, общ. Струмяни, 

област Благоевград 

ПИ № 002072 с площ 69,942 дка, 

застроен с 22 сгради с обща застроена 

площ  4 060,00 кв.м. 

от 25.10.2016 г. 

до 18.11.2016 г. 

21.11.2016 г. 22.11.2016 г. 

14:00 ч.  - София 
1 340 035,00 536 014,00 600,00 лв. 

с ДДС 

7 с. Игралище, общ. Струмяни, 

област Благоевград 

ПИ № 002074 с площ  1,413 дка от 25.10.2016 г. 

до 18.11.2016 г. 

21.11.2016 г. 22.11.2016 г. 

15:00 ч.  - София 
3 246,00 1 300,00 120,00 лв. 

с ДДС 

8 гр.Гоце Делчев, м. „Над 

казармата“ област Благоевград 

ПИ № 17395.42.416 с площ 46,445 

дка, застроен с 10 сгради с обща 

застроена площ  1 009,00 кв.м. 
 

от 25.10.2016 г. 

до 18.11.2016 г. 

21.11.2016 г. 22.11.2016 г. 

16:00 ч.  - София 
298 784,00 119 514,00 

 

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/
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9 с.Зелен дол, м. „Страната“, общ. 

Благоевград,  обл. Благоевград 

ПИ № 000359 с площ  9,014 дка  

 

от 25.10.2016 г. 

до 18.11.2016 г. 

21.11.2016 г. 

 

23.11.2016 г. 

09:00 ч.  - София 
13 089,00 5 236,00 240,00 лв. 

с ДДС 

10 с.Сапарево, м. „Крами дол“, общ. 

Сапарева баня, обл. Кюстендил 

ПИ № 045021 с площ 1,400 дка, 

застроен с 1 сграда със застроена 

площ  93,00 кв.м.  
 

от 25.10.2016 г. 

до 18.11.2016 г. 

21.11.2016 г. 

 

23.11.2016 г. 

11:00 ч.  - София 
76 186,00 30 475,00 360,00 лв. 

с ДДС 

11 гр. Хисаря, местност 

„Градините-03“, общ. Хисаря, 

обл. Пловдив  

 

ПИ № 055478 с площ 8,756 дка, 

застроен с 10 сгради с обща 

застроена площ   1 600,00 кв.м. 
 

от 25.10.2016 г. 

до 18.11.2016 г. 

21.11.2016 г. 23.11.2016 г. 

12:00 ч.  - София 
248 750,00 99 500,00 600,00 лв. 

 с ДДС 

12 гр. Хисаря, местност 

„Градините-03“, общ. Хисаря,  

обл. Пловдив  

ПИ № 057164 с площ 35,824 дка, 

застроен с 5 сгради с обща застроена 

площ   4 471,00 кв.м. 
 

от 25.10.2016 г. 

до 18.11.2016 г. 

21.11.2016 г. 23.11.2016 г. 

13:00 ч.  - София 
757 550,00 303 020,00 840,00 лв. 

 с ДДС 

13 гр. Куклен, местност "Капсида", 

общ. Куклен, обл. Пловдив 

 

ПИ № 011341 с площ 68,356 дка, 

застроен с 9 сгради с обща застроена 

площ  660,00 кв.м. 
 

от 25.10.2016 г. 

до 18.11.2016 г. 

21.11.2016 г. 23.11.2016 г. 

14:00 ч.  - София 
186 680,00 74 672,00 480,00 лв. 

 с ДДС 

14 гр. Куклен, местност "Капсида", 

общ. Куклен, обл. Пловдив   

 

ПИ № 000008 с площ 31,634 дка, 

застроен с 18 сгради с обща 

застроена площ   2 863,00 кв.м. 

от 25.10.2016 г. 

до 18.11.2016 г. 

21.11.2016 г. 23.11.2016 г. 

15:00 ч.  - София 
153 973,00 61 590,00 480,00 лв. 

 с ДДС 

15 с. Каменар, общ. Варна, област 

Варна 

ПИ № 000115 с площ 28,250 дка, 

застроен със 7 сгради с обща 

застроена площ   2 431,00 кв.м. 

от 25.10.2016 г. 

до 18.11.2016 г. 

21.11.2016 г. 23.11.2016 г. 

16:00 ч.  - София 
180 209,00 72 084,00 480,00 лв. 

с ДДС 

16 с. Синдел, общ. Аврен, обл. 

Варна 

ПИ № 000044 с площ  20,261 дка от 25.10.2016 г. 

до 18.11.2016 г. 

21.11.2016 г. 23.11.2016 г. 

17:00 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/
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17 гр.Варна, местност „Арабтабия, 

общ.Варна, обл. Варна 

ПИ № 10135.5071.56 с площ 

18,400 дка застроен с 14 сгради с 

обща застроена площ  659,00 кв.м. 
 

от 25.10.2016 г. 

до 18.11.2016 г. 

21.11.2016 г. 24.11.2016 г. 

10:00 ч.  - София 
570 973,00 228 390,00  840,00 лв.  

с ДДС 

18 гр.Варна, местност „Арабтабия, 

общ.Варна, обл. Варна 

 

ПИ № 10135.5071.57 с площ 

19,258 дка застроен с 15 сгради с 

обща застроена площ   2 122,00 

кв.м. 
 

от 25.10.2016 г. 

до 18.11.2016 г. 

21.11.2016 г. 24.11.2016 г. 

11:00 ч.  - София 
881 869,00 352 748,00 840,00 лв. 

 с ДДС 

19 гр.Варна,р-н„Владислав Варненчик“ 

общ.Варна, обл. Варна 

 

ПИ № 10135.4016.29 с площ 

174,419 дка застроен с 27 сгради с 

обща застроена площ  4 476,00 

кв.м. 
 

от 25.10.2016 г. 

до 18.11.2016 г. 

21.11.2016 г. 24.11.2016 г. 

12:00 ч.  - София 
5 461 325,00 2 184 530,00 840,00 лв. 

 с ДДС 

20 гр.Варна, местност „Кара тепе“, 

общ.Варна, обл. Варна   

ПИ № 10135.2030.28 с площ 

84,251 дка  

от 25.10.2016 г. 

до 18.11.2016 г. 

21.11.2016 г. 24.11.2016 г. 

13:00 ч.  - София 
1 953 150,00 

 

781 260,00 840,00 лв. 

 с ДДС 

21 гр.Долни чифлик, общ. Долни 

чифлик, обл. Варна 

 

ПИ № 000138 с площ 8,050 дка, 

застроен с 2 сгради с обща 

застроена площ  87,00 кв.м. 
 

от 25.10.2016 г. 

до 18.11.2016 г. 

21.11.2016 г. 24.11.2016 г. 

14:00 ч.  - София 
102 195,00 40 880,00 480,00 лв. 

 с ДДС 

22 гр. Каварна, община Каварна, обл. 

Добрич 

ПИ № 35064.50.88 с площ 34,895 

дка застроен с 5 сгради с обща 

застроена площ  696,00 кв.м. 
 

от 25.10.2016 г. 

до 18.11.2016 г. 

21.11.2016 г. 24.11.2016 г. 

15:00 ч.  - София 
225 411,00 90 165,00 600,00 лв. 

с ДДС 

23 с.Белица, м. „Антимовския блок“, 

общ. Тутракан, обл. Силистра 

 

ПИ № 050120 с площ 1,126 дка, 

застроен с 1 сграда със застроена 

площ  39,00 кв.м. 
 

от 25.10.2016 г. 

до 18.11.2016 г. 

21.11.2016 г. 24.11.2016 г. 

16:00 ч.  - София 
5 339,00 2 136,00 120,00 лв. 

с ДДС 

24 с.Калипетрово, м. „Градска кория“, 

общ. Силистра, обл. Силистра 

 

ПИ № 41143.69.48 с площ 29,453 

дка, застроен с 5 сгради с обща 

застроена площ  1 087,00 кв.м. 
 

от 25.10.2016 г. 

до 18.11.2016 г. 

21.11.2016 г. 24.11.2016 г. 

17:00 ч.  - София 
208 015,00 83 206,00 600,00 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/
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25 с. Голямо Ново, м. „Кале Пунар“, 

общ. Търговище, област Търговище 

 

40 броя  сгради с обща застроена 

площ 13 965,00 кв.м., изградени в 

ПИ № 000044 /с площ от 1474,951 

дка - ДГФ/ 
 

от 25.10.2016 г. 

до 18.11.2016 г. 

21.11.2016 г. 25.11.2016 г. 

10:00 ч.  - София 
1 069 467,00 427 787,00 840,00 лв. 

 с ДДС 

26 гр. Търговище, м. „Джумайкини“, 

общ.Търговище, обл.Търговище 

 

ПИ № 73626.322.160 с площ             

57,295 дка, застроен с 16 сгради с 

обща застроена площ  2447,00 

кв.м. 

от 25.10.2016 г. 

до 18.11.2016 г. 

21.11.2016 г. 25.11.2016 г. 

12:00 ч.  - София 
495 869,00 198 348,00 600,00 лв. 

 с ДДС 

27 гр. Търговище, м. „Войнишка 

градина", обл. Търговище 

ПИ № 73626.97.477 с площ 18,355 

дка, застроен с 6 сгради с обща 

застроена площ 894,00 кв.м. 

от 25.10.2016 г. 

до 18.11.2016 г. 

21.11.2016 г. 25.11.2016 г. 

13:00 ч.  - София 
149 106,00 59 643,00 480,00 лв. 

с ДДС 

28 гр. Търговище, кв. „Запад“, бл.6,          

обл. Търговище 

  

магазин № 1 със застроена площ 

110,21 кв.м., заедно с 2,26 % ид.ч.  

от общите части на сградата и от 

правото на строеж 

 

от 25.10.2016 г. 

до 18.11.2016 г. 

21.11.2016 г. 25.11.2016 г. 

14:00 ч.  - София 
79 116,00 31 647,00 360,00 лв. 

 с ДДС 

29 гр. Русе, м. „Халилов дол“, обл.Русе ПИ № 63427.228.57 с площ 93,003 

дка, застроен с 11 сгради с обща 

застроена площ 3206,00 кв.м. 

от 25.10.2016 г. 

до 18.11.2016 г. 

21.11.2016 г. 25.11.2016 г. 

15:00 ч.  - София 
2 546 020,00 1 018 408,00 840,00 лв. 

с ДДС 

30 гр. Стара Загора, обл. Стара Загора ПИ № 68850.243.2 с площ 25,932 

дка, застроен с 10 сгради с обща 

застроена площ 2136,00 кв.м. 

от 25.10.2016 г. 

до 18.11.2016 г. 

21.11.2016 г. 30.125.11.2016 г. 

16:00 ч.  - София 

г. 

12:30 ч.  - София 

1 122 795,00 449 118,00 840,00 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/
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31 гр. Свищов, ул. „33-ти Свищовски 

полк“ 85, обл. Велико Търново 

 

ПИ № 65766.508.41 с площ 52,303 

дка, застроен с 12 сгради с обща 

застроена площ  2 796,00 кв.м 

от 25.10.2016 г. 

до 18.11.2016 г. 

21.11.2016 г. 28.11.2016 г. 

10:00 ч.  - София 
529 275,00 211 710,00 600,00 лв. 

 с ДДС 

32 гр. Свищов, ул. „33-ти Свищовски 

полк“ 85, обл. Велико Търново 

 

ПИ № 65766.508.44 с площ  21,003 

дка, застроен с 3 сгради с обща 

застроена площ  142,00 кв.м.  

от 25.10.2016 г. 

до 18.11.2016 г. 

21.11.2016 г. 28.11.2016 г. 

11:00 ч.  - София 
168 175,00 67 270,00 480,00 лв. 

 с ДДС 

33 гр. Свищов, ул. „33-ти Свищовски 

полк“ 85 А, обл. Велико Търново 

ПИ № 65766.704.1 с площ 33,196 

дка 

 

от 25.10.2016 г. 

до 18.11.2016 г. 

21.11.2016 г. 28.11.2016 г. 

12:00 ч.  - София 
444 930,00 177 972,00 600,00 лв. 

 с ДДС 

34 гр. Свищов, м. „Блатото“, област 

Велико Търново 

 

ПИ № 65766.81.45 с площ 110,653 

дка, застроен с 10 сгради с обща 

застроена площ  1 737,00 кв. м 

от 25.10.2016 г. 

до 18.11.2016 г. 

21.11.2016 г. 28.11.2016 г. 

13:00 ч.  - София 
534 137,00 213 655,00 600,00 лв. 

 с ДДС 

35 с. Кортен, общ. Нова Загора, обл. 

Сливен 

 

ПИ № 000387 с площ 132,246 дка, 

застроен с 3 сгради с обща 

застроена площ  296,00 кв.м. 

от 25.10.2016 г. 

до 18.11.2016 г. 

21.11.2016 г. 28.11.2016 г. 

14:00 ч.  - София 
316 376,00 126 551,00 600,00 лв. 

 с ДДС 

36 с. Кортен, общ. Нова Загора, обл. 

Сливен 

 

ПИ № 000410 с площ 67,754 дка, 

застроен с 12 сгради с обща 

застроена площ  2 869,00 кв.м. 

от 25.10.2016 г. 

до 18.11.2016 г. 

21.11.2016 г. 28.11.2016 г. 

16:00 ч.  - София 

г. 

12:30 ч.  - София 

277 085,00 110 834,00 600,00 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 

37 с. Маломир, м. „Селския връх“, 

общ.Тунджа, обл.Ямбол 

ПИ № 000107 с площ 56,112 дка 

застроен с 22 сгради с обща 

застроена площ  2 333,00 кв.м. 

от 25.10.2016 г. 

до 18.11.2016 г. 

21.11.2016 г. 

 

29.11.2016 г. 

09:00 ч.  - София  

 

201 562,00 80 625,00 600,00 лв. 

 с ДДС 

38 с. Болярско, м. „Летището“, 

общ.Тунджа, обл.Ямбол 

ПИ № 000999 с площ 64,247 дка 

застроен с 12 сгради с обща 

застроена площ  5 259,00 кв.м. 
 

от 25.10.2016 г. 

до 18.11.2016 г. 

21.11.2016 г. 

 

29.11.2016 г. 

10:00 ч.  - София  
294 040,00 117 620,00 600,00 лв. 

 с ДДС 

39 с. Божурово, община Кубрат, област 

Разград 

 

УПИ ХV с площ 1,051 дка, 

застроен с               1 сграда със 

застроена площ 33,71 кв.м. 

 

от 25.10.2016 г. 

до 18.11.2016 г. 

21.11.2016 г. 

 

29.11.2016 г. 

11:00 ч.  - София  

София 

3 470,00 1 388,00 120,00 лв. 

 с ДДС 

40 с. Дянково, общ. Разград, област 

Разград  

ПИ № 1376 с площ 1,890 дка, 

застроен с 1 сграда със застроена 

площ 34,65 кв.м  

от 25.10.2016 г. 

до 18.11.2016 г. 

21.11.2016 г. 

 

29.11.2016 г. 

12:00 ч.  - София  
11 350,00 4 540,00 120,00 лв. 

 с ДДС 

41 с. Градина, м. „Алабаш”, общ. 

Лозница, област Разград 

ПИ  № 000249 с площ 62,561 дка, 

застроен с 10 сгради с обща 

застроена площ 1298 кв.м. и 5 бр. 

укрития с обща застроена площ  

247,23 кв.м. 
 

от 25.10.2016 г. 

до 18.11.2016 г. 

21.11.2016 г. 

 

29.11.2016 г. 

13:00 ч.  - София 

г. 

12:30 ч 

240 763,00 96 306,00 600,00 лв. 

с ДДС 

42 гр. Хасково, ул. „Дунав“, общ. 

Хасково, обл. Хасково 

ПИ № 77195.706.504  с площ 

12,109 дка застроен с 19 сгради с 

обща застроена площ   2 840,00 

кв.м. 

от 25.10.2016 г. 

до 18.11.2016 г. 

21.11.2016 г. 

 

29.11.2016 г. 

14:00 ч.  - София  

София 

1 719 815,00 687 926,00 840,00 лв. 

 с ДДС 

43 гр. Хасково, общ. Хасково, обл. 

Хасково 

ПИ № 77195.710.203 с площ 

425,00 кв.м. 

 

от 25.10.2016 г. 

до 18.11.2016 г. 

21.11.2016 г. 

 

29.11.2016 г. 

15:00 ч.  - София 

12: 

11 512,00 4 605,00 120,00 лв. 

 с ДДС 

44 с. Крепост, м. „Горен кър“, общ. 

Димитровград, обл.Хасково 

ПИ № 000474 с площ 5,549 дка, 

застроен с 2 сгради с обща 

застроена площ                       298,00 

кв.м. 
 

от 25.10.2016 г. 

до 18.11.2016 г. 

21.11.2016 г. 

 

29.11.2016 г. 

16:00 ч.  - София 

12:30  

40 322,00 16 129,00 360,00 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/

