
              

 

 

 

 

 

 

 

 

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.Варна, кв. „Изгрев“, обл.Варна ПИ № 10135.2552.2325 с площ от                

0,523 дка  

  

от 01.12.2016 г. 

до 22.12.2016 г. 
27.12.2016 г.  

 

28.12.2016 г. 

 09:00 ч.  - София  

 

28 776,00 11511,00 240,00 с 

ДДС 

2 гр.Варна, кв. „Изгрев“, обл.Варна ПИ № 10135.2552.2331 с площ от                

0,694 дка   

от 01.12.2016 г. 

до 22.12.2016 г. 
27.12.2016 г.  

 

28.12.2016 г. 

 10:00 ч.  - София  

 

38 185,00 15 274,00 240,00 с 

ДДС 

3 гр.Варна, кв. „Изгрев“, ул. „1-ва“, 

обл.Варна 
ПИ № 10135.2552.2449 с площ от                

0,551 дка    

от 01.12.2016 г. 

до 22.12.2016 г. 
27.12.2016 г.  

 

28.12.2016 г. 

 11:00 ч.  - София  

 

30 316,00 12 127,00 240,00 с 

ДДС 

4 гр.Варна, кв. „Изгрев“, ул. „6-та“, 

обл.Варна 
ПИ № 10135.2552.2606 с площ от                

0,876 дка   

от 01.12.2016 г. 

до 22.12.2016 г. 
27.12.2016 г.  

 

28.12.2016 г. 

 12:00 ч.  – София 

  

48 200,00 19 280,00 240,00 с 

ДДС 

5 с. Дебрене, местност „Курт кулак“, 

общ. Добрич, обл.Добрич  

 

ПИ № 000068 с площ от 73,539 дка 

застроен с 27 сгради с обща застроена 

площ от  1450  кв.м. 

 

 

от 01.12.2016 г. 

до 22.12.2016 г. 
27.12.2016 г.  

 

28.12.2016 г. 

 16:00 ч.  - София  

 

172 823,00 69 130,00 480,00 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 

6 гр. Русе, ул. „м-р Атанас Узунов“ № 21 

общ. Русе, обл.Русе  

 

ПИ № 63427.2.5781 с площ от 

18,859 дка застроен с 16 сгради с 

обща  застроена площ от  4802  кв.м. 

от 01.12.2016 г. 

до 22.12.2016 г. 
27.12.2016 г.  

 

29.12.2016 г. 

 09:00 ч.  - София  

4 076 482,00 1 630 593,00 840,00 с 

ДДС 

7 с. Факия, м. „Край село“, общ. Средец, 

обл.Бургас  
ПИ № 000280 с площ от 8,838 дка 

застроен с 1 сграда със застроена 

площ от  1322  кв.м. 

от 01.12.2016 г. 

до 22.12.2016 г. 
27.12.2016 г.  

 

29.12.2016 г. 

 10:00 ч.  - София  

 

37 437,00 14 975,00 240,00 лв. 

с ДДС 

 

8 с. Факия, м. „Край село“, общ. Средец, 

обл.Бургас  
ПИ № 000281 с площ от 13,055 дка 

застроен с 3 сгради с обща застроена 

площ от  1094  кв.м. 

от 01.12.2016 г. 

до 22.12.2016 г. 
27.12.2016 г.  

 

29.12.2016 г. 

 11:00 ч.  - София  

 

41 390,00 16 556,00 240,00 лв. 

с ДДС 

 

9 с. Факия, м. „Край село“, общ. Средец, 

обл.Бургас  
ПИ № 000282 с площ от 30,677 дка 

застроен със 7 сгради с обща 

застроена площ от  932  кв.м. 

от 01.12.2016 г. 

до 22.12.2016 г. 
27.12.2016 г.  

 

29.12.2016 г. 

 12:00 ч.  - София  

 

67 049,00 26 820,00 360,00 лв. 

с ДДС 

 

10 гр. София, ж.к. „Младост-3“, Столична 

община, обл. София - град 

 

ПИ № 68134.4083.6158 с площ от 

11,512 дка застроен с 5 сгради с обща 

застроена площ от 944 кв.м. 

от 01.12.2016 г. 

до 22.12.2016 г. 
27.12.2016 г.  

 

29.12.2016 г. 

 13:00 ч.  - София  

 

791 470,00 316 588,00 840,00 с 

ДДС 

11 гр. Плевен, ул. „Георги Кочев“ № 173, 

обл. Плевен 

 

ПИ № 56722.651.337 с площ от              

9,770 дка застроен с 1 сграда със 

застроена площ от  60  кв.м. 

от 01.12.2016 г. 

до 22.12.2016 г. 
27.12.2016 г.  

 

29.12.2016 г. 

 14:00 ч.  – София 

 

217 000,00 86 800,00 600,00 лв. 

с ДДС 

 

12 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 01.12.2016 г. 

до 22.12.2016 г. 
27.12.2016 г.  

 

29.12.2016 г. 

 15:00 ч.  – София 

 

386 185,00 154 474,00 480,00 с 

ДДС 

13 гр.Асеновград, местност „Кавакалтъ“,                         

общ.Асеновград, обл. Пловдив 

               

ПИ № 00702.7.5 с площ от            

16,840  дка застроен с 15 сгради с 

обща застроена площ 1775,00 кв.м. 

от 01.12.2016 г. 

до 22.12.2016 г. 
27.12.2016 г.  

 

29.12.2016 г. 

 16:00 ч.  - София  

 

173 176,00 69 271,00 360,00 с 

ДДС 

14 гр. Свищов, ул. „33-ти Свищовски 

полк“ № 85-Б, общ. Свищов, обл. 

Велико Търново 

                     

ПИ № 65766.508.9 с площ от  

96,762 дка застроен със 17 сгради с 

обща застроена площ от  17 562  кв.м. 

от 01.12.2016 г. 

до 22.12.2016 г. 
27.12.2016 г.  

 

29.12.2016 г. 

 17:00 ч.  - София  

 

1 812 205,00 724 882,00 840,00 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/

