
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО 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. 

 

с. Черногорово, м.„Бозалъка“, община 

Пазарджик, обл. Пазарджик 
 

 

ПИ № 81089.5.6 с  площ 1 054,500 дка, 

застроен с 1 сграда със застроена 

площ от 36,00 кв.м 

от 10.08.2020 г. 

до 04.09.2020 г. 

до 16:00 ч. на 

08.09.2020 г. 

09.09.2020 г. 

11:00 ч.  - София 

2 524 700,00 

 
1 009 880,00 840,00 лв.  

с ДДС 

2. 

 

с. Осетеново, общ. Павел баня, обл. 

Стара Загора 
 

ПИ № 54153.36.313 с площ 63,426 

дка, застроен с 31 сгради с обща 

застроена площ  8 163,00 кв.м 

от 10.08.2020 г. 

до 04.09.2020 г. 

до 16:00 ч. на 

08.09.2020 г. 

09.09.2020 г. 

12:00 ч.  - София 

985 200,00 394 080,00 840,00 лв.  

с ДДС 

3. 

 

с.Нареченски бани, общ. Асеновград, 

обл.Пловдив 

 

ПИ № 51127.201.79 с площ 22,834 

дка, застроен с 5 сгради с обща 

застроена площ от 1 462,00 кв.м 
 

от 10.08.2020 г. 

до 04.09.2020 г. 

до 16:00 ч. на 

08.09.2020 г. 

09.09.2020 г. 

14:00 ч.  - София 

668 000,00 267 200,00 840,00 лв.  

с ДДС 

4. 

 

с. Кортен, община Нова Загора, 

обл.Сливен 

ПИ № 38683.75.387 с площ 132,230 

дка, застроен с 3 сгради с обща 

застроена площ от 296,00 кв.м 

 

от 10.08.2020 г. 

до 04.09.2020 г. 

до 16:00 ч. на 

08.09.2020 г. 

09.09.2020 г. 

15:00 ч.  - София 

336 000,00  134 400,00 600,00 лв.  

с ДДС 

5. 

 

с. Кортен, община Нова Загора, 

обл.Сливен 

ПИ № 38683.75.410 с площ 67,746 

дка, застроен с 12 сгради с обща 

застроена площ от  2 869,00 кв.м 
 

от 10.08.2020 г. 

до 04.09.2020 г. 

до 16:00 ч. на 

08.09.2020 г. 

09.09.2020 г. 

16:00 ч.  - София 

271 000,00  108 400,00 600,00 лв.  

с ДДС 

6. гр. Харманли, бул. „България“ № 6,  

община Харманли, обл. Хасково 

 

РЕСТОРАНТ № 77181.11.51.1.23 със 

застроена площ 240,67 кв.м 
 

от 10.08.2020 г. 

до 04.09.2020 г. 

до 16:00 ч. на 

08.09.2020 г. 

09.09.2020 г. 

17:00 ч.  - София 

247 890,00 99 156,00 600,00 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 МО, 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/


 

 

 

МИНИСТЕРСТВО 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 

7. 

 

с.Средня, местност „Балък ясак“, 

община Шумен, обл.Шумен 

 

ПИ № 68504.60.40 с  площ 4, 099 

дка, застроен с 2 сгради  с обща 

застроена площ от 498,00 кв.м 

от 10.08.2020 г. 

до 04.09.2020 г. 

до 16:00 ч. на 

08.09.2020 г. 

10.09.2020 г. 

10:00 ч.  - София 

29 000,00 11 600,00 240,00 лв.  

с ДДС 

8. 

 

с.Черенча, местност „Айкъна“, община 

Шумен, обл.Шумен 

 

ПИ № 80546.106.221 с площ 8,767 

дка, застроен с 2 сгради с обща 

застроена площ от 916,00 кв.м 

от 10.08.2020 г. 

до 04.09.2020 г. 

до 16:00 ч. на 

08.09.2020 г. 

10.09.2020 г. 

11:00 ч.  - София 

56 800,00 22 720,00 360,00 лв.  

с ДДС 

9. 

 

гр.Велики Преслав, м.„Блатото", общ. 

Велики Преслав, обл.Шумен  

ПИ № 58222.59.18 с  площ 9,376 дка, 

застроен с 1 сграда със застроена 

площ от 193,00 кв.м 

от 10.08.2020 г. 

до 04.09.2020 г. 

до 16:00 ч. на 

08.09.2020 г. 

10.09.2020 г. 

12:00 ч.  - София 

33 000,00 13 200,00 240,00 лв.  

с ДДС 

10. 

 

с. Осенец, местност „Телец“, общ. 

Разград, обл. Разград   

 

ПИ № 54105.37.378 с площ 92,631 

дка, застроен с 8 сгради  
 

от 10.08.2020 г. 

до 04.09.2020 г. 

до 16:00 ч. на 

08.09.2020 г. 

10.09.2020 г. 

13:00 ч.  - София 

207 900,00 83 160,00 600,00 лв. 

с ДДС 

11. 

 

с. Дянково, община Разград,                          

обл. Разград 

 

ПИ № 1376, кв. 126 с  площ 1,890 

дка, застроен с 1 сграда със 

застроена площ от 34,65 кв.м 

от 10.08.2020 г. 

до 04.09.2020 г. 

до 16:00 ч. на 

08.09.2020 г. 

10.09.2020 г. 

14:00 ч.  - София 

8 260,00 3 304,00 120,00 лв. 

с ДДС 

12. 

 

с. Божурово, общ. Кубрат, обл. Разград 

 

УПИ -XV с площ 1,051 дка, застроен 

с 1 сграда със застроена площ                 

33,71 кв.м 
 

от 10.08.2020 г. 

до 04.09.2020 г. 

до 16:00 ч. на 

08.09.2020 г. 

10.09.2020 г. 

15:00 ч.  - София 

3 460,00 1 384,00 120,00 лв. 

с ДДС 

13. 

 

гр.Долни чифлик, общ. Долни чифлик, 

обл. Варна 

 

ПИ № 21912.10.138 с площ 8,048 

дка, застроен с 2 сгради  

от 10.08.2020 г. 

до 04.09.2020 г. 

до 16:00 ч. на 

08.09.2020 г. 

10.09.2020 г. 

16:00 ч.  - София 

36 700,00 14 680,00 240,00 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 МО, 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/


 

 
 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО 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 

14. 

 

гр. Търговище, м. „Войнишка 

градина“, община Търговище, 

обл.Търговище  

ПИ № 73626.97.477 с площ 18,355 дка, 

застроен с 5 сгради  

от 10.08.2020 г. 

до 04.09.2020 г. 

до 16:00 ч. на 

08.09.2020 г. 

11.09.2020 г. 

10:00 ч.  - София 

147 500,00     59 000,00 480,00 лв. 

с ДДС 

15. 

 

с.Голямо Ново, община 

Търговище,  обл. Търговище 

ПИ № 15895.20.9901 с площ 148,898 дка, 

застроен с 4 сгради с обща застроена площ от 

744,00 кв.м 
 

от 10.08.2020 г. 

до 04.09.2020 г. 

до 16:00 ч. на 

08.09.2020 г. 

11.09.2020 г. 

11:00 ч.  - София 

291 050,00 116 420,00 480,00 лв.  

с ДДС 

16. 

 

с.Голямо Ново, община 

Търговище, обл. Търговище 

ПИ № 15895.20.9902 с площ 8,642 дка от 10.08.2020 г. 

до 04.09.2020 г. 

до 16:00 ч. на 

08.09.2020 г. 

11.09.2020 г. 

12:00 ч.  - София 

14 600,00 5 840,00 120,00 лв.  

с ДДС 

17. с.Голямо Ново, община 

Търговище, обл. Търговище 

 

ПИ № 15895.20.9903 с площ 58,515 дка от 10.08.2020 г. 

до 04.09.2020 г. 

до 16:00 ч. на 

08.09.2020 г. 

11.09.2020 г. 

13:00 ч.  - София 

100 000,00 40 000,00 360,00 лв.  

с ДДС 

18. с. Тенево, м.„Парцелите", общ. 

Тунджа, обл. Ямбол 

 

ПИ № 72240.17.56 с площ 172,455 дка от 10.08.2020 г. 

до 04.09.2020 г. 

до 16:00 ч. на 

08.09.2020 г. 

11.09.2020 г. 

14:00 ч.  - София 

364 225,00 

 
145 690,00 600,00 лв.  

с ДДС 

19. с. Тенево, м.„Гигова мера", 

общ. Тунджа, обл. Ямбол 

 

ПИ № 72240.23.362 с площ 930,000 дка от 10.08.2020 г. 

до 04.09.2020 г. 

до 16:00 ч. на 

08.09.2020 г. 

11.09.2020 г. 

15:00 ч.  - София 

2 173 680,00 

 

869 472,00 840,00 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 МО, 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/


 

 

 

 

 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО 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 

20. гр. Самоков, община Самоков, 

обл. Софийска 

 

ПИ № 65231.912.519 с площ 117,658 дка, 

застроен с 22 сгради с обща застроена площ  

20 642,00 кв.м 

 

от 10.08.2020 г. 

до 04.09.2020 г. 

до 16:00 ч. на 

08.09.2020 г. 

14.09.2020 г. 

10:00 ч.  - София 
3 170 200,00 1 268 080,00 840,00 лв.  

с ДДС 

21. гр. Самоков, община Самоков, 

обл. Софийска 

 

ПИ № 65231.912.521 с площ 108,774 дка, 

застроен с 3 сгради с обща застроена площ              

1 125,00  кв.м 

 

от 10.08.2020 г. 

до 04.09.2020 г. 

до 16:00 ч. на 

08.09.2020 г. 

14.09.2020 г. 

11:00 ч.  - София 
1 104 168,00 441 668,00 840,00 лв.  

с ДДС 

22. с. Широко поле, община 

Кърджали, обл. Кърджали 

 

ПИ 83315.32.127 с площ 1,064 дка от 10.08.2020 г. 

до 04.09.2020 г. 

до 16:00 ч. на 

08.09.2020 г 

14.09.2020 г. 

12:00 ч.  - София 
18 600,00 7 440,00 120,00 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 МО, 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/

