
МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА 
На основание чл. 59, ал. 2 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 

Оглед 

 

Заявление Дата, час и 

място за 

провеждане 

на търга 

Начална 

тръжна цена 

в лева 

Депозит 

в лева 

Цена 

тръжни 

документи 

1 обл.Благоевград, гр. Благоевград, 

ул. “Ал. Стамболийски” № 30 

магазин със ЗП от 

128,72 кв.м. и 12,204 % 

ид.ч. и мазе с площ от 

8,66 кв.м. 

от 20.08.2010 г. 

до 17.09.2010 г. 

от 20.08.2010 г. 

до 17.09.2010 г. 

24.09.2010 г. 27.09.2010 г. 

10:00 ч. 

София 

180 001,00 18 001,00 500 лв. 

с ДДС 

2 обл. Благоевград, общ. Благоевград, 

в землището на с.Зелен дол, м. 

„Страната”  

ПИ № 000359 с площ от 

9 014 кв.м 

от 20.08.2010 г. 

до 17.09.2010 г. 

от 20.08.2010 г. 

до 17.09.2010 г. 

24.09.2010 г. 27.09.2010 г. 

11:00 ч. 

София 

13 089,00 1 309,00 500 лв. 

с ДДС 

3 

обл. Перник, общ. Радомир в 

землището на с.Жедна 

ПИ № 042002 терен от 

72 726 кв.м и 7 сгради с 

обща ЗП от 5 358,00 

кв.м 

от 20.08.2010 г. 

до 17.09.2010 г. 

от 20.08.2010 г. 

до 17.09.2010 г. 

24.09.2010 г. 27.09.2010 г. 

12:00 ч. 

София 

312 917,00 31 292,00 500 лв. 

с ДДС 

4 обл. Перник, общ. Радомир в 

землището на с.Кондофрей 

ПИ № 000075 с площ от 

18 277 кв.м. и склад със 

ЗП от 37,60 кв.м. 

от 20.08.2010 г. 

до 17.09.2010 г. 

от 20.08.2010 г. 

до 17.09.2010 г. 

24.09.2010 г. 27.09.2010 г. 

13:00 ч. 

София 

27 126,00 2 713,00 420 лв. 

с ДДС 

5 обл. Перник, общ. Радомир в 

землището на с.Касилаг 

ПИ № 000022 застроен 

терен с площ от 34 767 

кв.м., и построените в 

него 2 сгр. с обща ЗП от 

540,44 кв.м. 

от 20.08.2010 г. 

до 17.09.2010 г. 

от 20.08.2010 г. 

до 17.09.2010 г. 

24.09.2010 г. 27.09.2010 г. 

14:00 ч. 

София 

59 431,00 5 944,00 500 лв. 

с ДДС 

6 обл. Перник, общ. Брезник, в 

землището на с.Долни Романци, м. 

Гребен 

ПИ 000149 с площ от 

15 684 кв.м., застроен с 

4 сгр. с обща ЗП  от  322 

кв.м. 

от 20.08.2010 г. 

до 17.09.2010 г. 

от 20.08.2010 г. 

до 17.09.2010 г. 

24.09.2010 г. 27.09.2010 г. 

15:00 ч. 

София 

40 592,00 4 060,00 500 лв. 

с ДДС 

7 обл. Пловдив, общ. Пловдив 

ул."Копривките" №  2 

клуб-магазин със ЗП от 

150,04 кв.м., ведно със 

100 % ид.ч. 

от 20.08.2010 г. 

до 17.09.2010 г. 

от 20.08.2010 г. 

до 17.09.2010 г. 

27.09.2010 г. 28.09.2010 г. 

13:00 ч. 

Пловдив 

172 134,00 17 214,00 500 лв. 

с ДДС 

8 обл.Хасково, общ. Любимец в 

землището на с.Георги Добрево 

ПИ № 000535, терен с 

площ от 37 864 кв.м., 

застроен с 10 сгради с 

обща ЗП от 660 кв.м. 

от 20.08.2010 г. 

до 17.09.2010 г. 

от 20.08.2010 г. 

до 17.09.2010 г. 

27.09.2010 г. 28.09.2010 г. 

14:00 ч. 

Пловдив 

71 817,00 7 182,00 500 лв. 

с ДДС 

9 обл. Бургас, общ. Созопол, с.Атия магазин със ЗП от 

254,00 кв.м 

от 20.08.2010 г. 

до 17.09.2010 г. 

от 20.08.2010 г. 

до 17.09.2010 г. 

28.09.2010 г. 29.09.2010 г. 

14:00 ч. 

Бургас 

16 116,00 1612,00 420 лв. 

с ДДС 



10 обл. Бургас, общ. Царево, гр.Царево, 

ул. "Хан Аспарух", бл. 4 

търговски обект със ЗП 

от 361,96 кв.м., изба с 

площ 80,83 кв.м, ведно с 

23,758% ид.ч. 

от 20.08.2010 г. 

до 17.09.2010 г. 

от 20.08.2010 г. 

до 17.09.2010 г. 

28.09.2010 г. 29.09.2010 г. 

15:00 ч. 

Бургас 

296 063,00 29 607,00 500 лв. 

с ДДС 

11 обл. Бургас, общ. Царево, гр.Царево, 

ул. "Хан Аспарух", бл. 6 

магазин със ЗП от 

241,78 кв.м., изба с 

площ 66,07 кв.м., ведно 

с 20,0699  % ид.ч. 

от 20.08.2010 г. 

до 17.09.2010 г. 

от 20.08.2010 г. 

до 17.09.2010 г. 

28.09.2010 г. 29.09.2010 г. 

16:00 ч. 

Бургас 

202 990,00 20 300,00 500 лв. 

с ДДС 

12 обл.Търговище, гр.Търговище, 

м."Войнишка градина" 

ПИ 00047 с площ от 

18 357 кв.м и 7 сгради с 

обща ЗП 897 кв.м. 

от 20.08.2010 г. 

до 17.09.2010 г. 

от 20.08.2010 г. 

до 17.09.2010 г. 

29.09.2010 г. 30.09.2010 г. 

12:00 ч. 

Шумен 

325 908,00 32 600,00 500 лв. 

с ДДС 

13 обл.Търговище, общ. Търговище, 

с.Макариополско, 

ул."Република"  10 

клуб на МО със ЗП  

268,28 кв.м. 

от 20.08.2010 г. 

до 17.09.2010 г. 

от 20.08.2010 г. 

до 17.09.2010 г. 

29.09.2010 г. 30.09.2010 г. 

13:00 ч. 

Шумен 

19 184,00 1 919,00 420 лв. 

с ДДС 

14 обл.Ловеч, гр.Ловеч, ул."Ал. 

Стамболийски" № 42 

магазин със ЗП от 66,18, 

състоящ се от търговска 

площ 29,84 кв.м, 

складова площ 21,95 

кв.м., сервизни пом. с 

площ от 4,10 кв.м.  

от 20.08.2010 г. 

до 17.09.2010 г. 

от 20.08.2010 г. 

до 17.09.2010 г. 

29.09.2010 г. 30.09.2010 г. 

17:30 ч. 

Плевен 

34 533,00 3 454,00 500 лв. 

с ДДС 

Търговете ще се провеждат в сградите на Министерството на отбраната, съгласно тръжната документация. Депозитът се внася по банковата сметка на Министерството 

на отбраната, Дирекция “Финанси” - МО. Тръжни документи се закупуват в сградата на Министерството на отбраната, на адрес: гр.София, ул.”Дякон Игнатий” № 3, 

през “Приемна”, тел.: 20 726  и  20 728 /за всички имоти/, както и от: 

                - отдел „Инфраструктура на отбраната” – Пловдив, на адрес: гр.Пловдив, ул.”Велико Търново” № 75, ет.4 – за имотите, находящи се в обл.Пловдив и 

обл.Хасково; 

                - отдел „Инфраструктура на отбраната” – Бургас, на адрес: гр.Бургас, ж.к.„Изгрев”, бл. 53, партерен етаж – за имотите, находящи се в обл.Бургас; 

                - отдел „Инфраструктура на отбраната” – Шумен, на адрес: гр.Шумен, ул.„Мадара” № 13 – за имотите, находящи се в обл.Търговище; 

                - отдел „Инфраструктура на отбраната” – Плевен, на адрес: гр.Плевен, бул.„Д. Попов” № 5-7 – за имота, находящ се в обл.Ловеч. 

   Заявленията за участие в търга се подават в отделите, съгласно тръжната документация. За допълнителна информация: за София – 02/92-20-782;  за Пловдив 

– 032/632350; за Бургас – 056/880957; 056/88 09 58; за Шумен – 054/83 06 48;  за Плевен – 064/822797; 064/821175, както и на интернет страницата на Министерството на 

отбраната - www.mod.bg. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mod.bg/

