
 

 

 

 

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. 

 

гр. Ботевград, местност „Гроба“, общ. 

Ботевград, обл. Софийска  

 

ПИ № 05815.13.161 с площ 3,315 

дка, застроен с 2 сгради с обща 

застроена площ  156,00 кв.м. 
 

от 16.11.2020 г. 

до 11.12.2020 г. 

до 16:00 ч. на 

14.12.2020 г. 

15.12.2020 г. 

09:00 ч.  - София 

18 000,00 7 200,00 120,00 лв.  

с ДДС 

2. 

 

гр. София, ж.к. „Овча купел“ 1, бл. 

414, вх. „А“, ет. 1, общ. Столична, 

обл. София 
 

магазин № 68134.4333.1184.1.126 

със застроена площ 46,30 кв.м. 

от 16.11.2020 г. 

до 11.12.2020 г. 

до 16:00 ч. на 

14.12.2020 г. 

15.12.2020 г. 

10:00 ч.  - София 

49 500,00 19 800,00 240,00 лв.  

с ДДС 

3. 

 

гр.София, ул. „Гео Милев“ № 36, 

общ. Столична, обл. София  

 

магазин № 68134.703.1323.5.21 със 

застроена площ 205,27 кв.м. с 

прилежащо  мазе  204,00 кв.м.  
 

 

от 16.11.2020 г. 

до 11.12.2020 г. 

до 16:00 ч. на 

14.12.2020 г. 

15.12.2020 г. 

11:00 ч.  - София 

607 900,00 243 160,00 840,00 лв.  

с ДДС 

4. 

 

с.Игралище, общ. Струмяни, обл. 

Благоевград 

 

ПИ № 32322.2.72 с площ 69,949 дка, 

застроен с 22 сгради с обща 

застроена площ  4060,00  кв.м. 
 

от 16.11.2020 г. 

до 11.12.2020 г. 

до 16:00 ч. на 

14.12.2020 г. 

15.12.2020 г. 

12:00 ч.  - София 

1 354 550,00 541 820,00 840,00 лв.  

с ДДС 

5. 

 

гр.Хасково, ул. „Дунав“, № 19 А, 

общ. Хасково,  обл. Хасково 

 

ПИ № 77195.710.221 с площ 11,450 

дка, застроен с 5 сгради с обща 

застроена площ 3568,00 кв.м. 
 

 

от 16.11.2020 г. 

до 11.12.2020 г. 

до 16:00 ч. на 

14.12.2020 г. 

15.12.2020 г. 

13:00 ч.  – София 

1 608 600,00 643 440,00 840,00 лв.  

с ДДС 

6. 

 

гр.Хасково, ул. „Дунав“, № 19 А, 

общ. Хасково,  обл. Хасково 

 

ПИ № 77195.710.222 с площ 11,222 

дка, застроен с 4 сгради с обща 

застроена площ  1150,00 кв.м. 
 

от 16.11.2020 г. 

до 11.12.2020 г. 

до 16:00 ч. на 

14.12.2020 г. 

15.12.2020 г. 

14:00 ч.  - София 

1 419 700,00 567 880,00 840,00 лв.  

с ДДС 

7. 

 

с. Габровница, общ. Монтана, обл. 

Монтана                               
 

ПИ № 14180.258.2 с площ 468,632 

дка 
 

от 16.11.2020 г. 

до 11.12.2020 г. 

до 16:00 ч. на 

14.12.2020 г. 

15.12.2020 г. 

15:00 ч.  - София 

1 095 400,00 438 160,00 840,00 лв.  

с ДДС 

8. 

 

с. Крапчене, общ. Монтана, обл. 

Монтана  
 

ПИ № 39503.152.104 с площ 2,868 

дка 
 

от 16.11.2020 г. 

до 11.12.2020 г. 

до 16:00 ч. на 

14.12.2020 г. 

15.12.2020 г. 

16:00 ч.  - София 

4 650,00 1 860,00 120,00 лв.  

с ДДС 

9. 

 

гр. Вършец, местност „Модровото“, 

общ. Вършец, обл. Монтана 

 

ПИ № 12961.15.861 с площ 8,755 

дка, застроен с 2 сгради с обща 

застроена площ  209,00 кв.м. 
 

от 16.11.2020 г. 

до 11.12.2020 г. 

до 16:00 ч. на 

14.12.2020 г. 

15.12.2020 г. 

17:00 ч.  - София 

75 200,00 30 080,00 360,00 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. Закупуват се тръжни 

документи и се подават заявления 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, тел.:  02/92-20-726  или  02/92-20-728, както и на интернет страницата на Министерството на отбраната - www.mod.bg. 
 

http://www.mod.bg/
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10. 

 

с.Хан Крум, местност „Разбой“, общ. 

Велики Преслав,  обл. Шумен 

ПИ № 78210.2.206 с площ 23,064 

дка, застроен с 12 сгради  
 

от 16.11.2020 г. 

до 11.12.2020 г. 

до 16:00 ч. на 

14.12.2020 г. 

16.12.2020 г. 

09:00 ч.  - София 

472 800,00 189 120,00 600,00 лв.  

с ДДС 

11. 

 

с.Хан Крум, общ. Велики Преслав,  

обл. Шумен 
 

18 сгради построени в ПИ № 

78210.2.213 
 

от 16.11.2020 г. 

до 11.12.2020 г. 

до 16:00 ч. на 

14.12.2020 г. 

16.12.2020 г. 

10:00 ч.  - София 

394 500,00 157 800,00 600,00 лв.  

с ДДС 

12. 

 

гр.Нова Загора, ул. „Патриарх 

Евтимий“, общ. Нова Загора, обл. 

Сливен 

ПИ № 51809.501.8037 с площ 

127,672 дка, застроен с 26 сгради с 

обща застроена площ 18930,00  

кв.м. 
 

от 16.11.2020 г. 

до 11.12.2020 г. 

до 16:00 ч. на 

14.12.2020 г. 

16.12.2020 г. 

11:00 ч.  - София 

3 584 200,00 1 433 680,00 840,00 лв.  

с ДДС 

13.  с.Слатина, местност „Кремъка", общ. 

Ловеч, обл. Ловеч 

 

4 сгради с обща застроена площ 

960,00 кв.м. построени в ПИ № 

67218.153.10 
 

от 16.11.2020 г. 

до 11.12.2020 г. 

до 16:00 ч. на 

14.12.2020 г. 

16.12.2020 г. 

16:00 ч.  - София 

32 450,00 12 980,00 240,00 лв.  

с ДДС 

14.  с.Слатина, местност „Кремъка", общ. 

Ловеч, обл. Ловеч 
 

1 сграда със застроена площ 64,00 

кв.м. построена в ПИ № 

67218.153.1.1 
 

от 16.11.2020 г. 

до 11.12.2020 г. 

до 16:00 ч. на 

14.12.2020 г. 

16.12.2020 г. 

17:00 ч.  - София 

2 650,00 1 060,00 120,00 лв.  

с ДДС 

15.  гр. Добрич, м.„Пети километър“, общ. 

Добрич,  обл. Добрич 
 

ПИ № 72624.513.101 с площ 3,256 

дка, застроен с 3 сгради с обща 

застроена площ  91,00  кв.м. 
 

от 16.11.2020 г. 

до 11.12.2020 г. 

до 16:00 ч. на 

14.12.2020 г. 

17.12.2020 г. 

09:00 ч.  - София 

22 020,00 8 808,00 120,00 лв.  

с ДДС 

16.  гр. Лом, ул.„Славянска“ № 75, общ. 

Лом,  обл. Монтана  

ПИ № 44238.506.9659 с площ 

53,169 дка, застроен с 18 сгради с 

обща застроена площ 9736,00 кв.м. 
 

от 16.11.2020 г. 

до 11.12.2020 г. 

до 16:00 ч. на 

14.12.2020 г. 

17.12.2020 г. 

11:00 ч.  - София 

3 153 830,00 1 261 532,00 840,00 лв.  

с ДДС 

17.  гр. Монтана, ул.„Трети март“ № 137, 

общ. Монтана, обл. Монтана  

ПИ № 48489.13.477 с площ 7,066 

дка, застроен с 1 сграда със 

застроена площ  2851,00  кв.м. 
 

от 16.11.2020 г. 

до 11.12.2020 г. 

до 16:00 ч. на 

14.12.2020 г. 

17.12.2020 г. 

12:00 ч.  - София 
772 400,00 308 960,00 840,00 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.  Закупуват се тръжни 

документи и се подават заявления 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, тел.:  02/92-20-726  или  02/92-20-728, както и на интернет страницата на Министерството на отбраната - www.mod.bg. 
 

http://www.mod.bg/
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18.  с.Александрово, местност „Алашки 

рът“, общ. Смядово,  обл. Шумен 
 

1 сграда със застроена площ 46,00 

кв.м. построена в ПИ №  

00330.148.175.1 
 

 

от 16.11.2020 г. 

до 11.12.2020 г. 

до 16:00 ч. на 

14.12.2020 г. 

17.12.2020 г. 

13:00 ч.  - София 
1 800,00 720,00 120,00 лв.  

с ДДС 

19. 

 

гр.София, ул.„Самоков" № 14, бл. 65, 

общ. Столична, обл. София  

магазин № 68134.802.2109.10.1 с 

площ 124,20 кв.м, 2.347 % ид.ч. от 

сгр. № 68134.802.2109.5 и 39.12 % 

ид.ч. от сгр. № 68134.802.2109.10 
 

от 16.11.2020 г. 

до 11.12.2020 г. 

до 16:00 ч. на 

14.12.2020 г. 

17.12.2020 г. 

15:00 ч.  - София 
212 000,00 84 800,00 600,00 лв.  

с ДДС 

20. 

 

гр.София, ул.„Самоков" № 14, бл. 65, 

общ. Столична, обл. София  
магазин № 68134.802.2109.10.2 
със застроена площ  53,30  кв.м. 
 

от 16.11.2020 г. 

до 11.12.2020 г. 

до 16:00 ч. на 

14.12.2020 г. 

17.12.2020 г. 

16:00 ч.  - София 
91 000,00 36 400,00 360,00 лв.  

с ДДС 

21.  гр.Хисаря, кв. „Веригово“, местност 

„Градините – 03“, общ. Хисаря, обл. 

Пловдив 
 

 

ПИ № 77270.55.478 с площ 8,754 

дка, застроен с 10 сгради  

от 16.11.2020 г. 

до 11.12.2020 г. 

до 16:00 ч. на 

14.12.2020 г. 

18.12.2020 г. 

09:00 ч.  - София 
265 200,00 106 080,00 600,00 лв.  

с ДДС 

22. 

 

гр.Хисаря, кв. „Веригово“, местност 

„Градините – 03“, общ. Хисаря, обл. 

Пловдив 
 

 

ПИ № 77270.57.164 с площ 35,819 

дка, застроен с 5 сгради  

от 16.11.2020 г. 

до 11.12.2020 г. 

до 16:00 ч. на 

14.12.2020 г. 

18.12.2020 г. 

10:00 ч.  - София 
747 500,00 299 000,00 840,00 лв.  

с ДДС 

23. 

 

с. Гурмазово, местност „Матерка“, 

общ. Божурище,  обл. София 

ПИ № 18174.72.287 с площ 33,416 

дка, застроен с 30 сгради с обща 

застроена площ  6505,00 кв.м. 
 

 

от 16.11.2020 г. 

до 11.12.2020 г. 

до 16:00 ч. на 

14.12.2020 г. 

18.12.2020 г. 

11:00 ч.  - София 
1 091 000,00 436 400,00 840,00 лв.  

с ДДС 

24. 

 

гр.София, ул. „Подп. Калитин“, р-н 

Сердика, общ. Столична, обл. София 

ПИ № 68134.512.694 с площ 1,945 

дка, застроен с 2 сгради с обща 

застроена площ  223,00 кв.м. 
 

 

от 16.11.2020 г. 

до 11.12.2020 г. 

до 16:00 ч. на 

14.12.2020 г. 

18.12.2020 г. 

12:00 ч.  - София 
530 000,00 212 000,00 840,00 лв.  

с ДДС 

25. с.Капитан Димитриево, местност 

„Еловците“, общ. Пещера, обл. 

Пазарджик 
 

ПИ № 36124.529.461 с площ 

14,280 дка, застроен с 3 сгради с 

обща застроена площ  283,00  кв.м. 
 

от 16.11.2020 г. 

до 11.12.2020 г. 

до 16:00 ч. на 

14.12.2020 г. 

18.12.2020 г. 

13:00 ч.  - София 
58 000,00 23 200,00 360,00 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.  Закупуват се тръжни 

документи и се подават заявления 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, тел.:  02/92-20-726  или  02/92-20-728, както и на интернет страницата на Министерството на отбраната - www.mod.bg. 

http://www.mod.bg/

