
                                                                                                                                                                                                                                                             

 
 
 

 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 
и оглед 

Заявление Дата, час и 
място за 

провеждане 
на търга 

Начална 
тръжна 
цена 
в лева 

Депозит 
в лева 

Цена 
тръжни 

документи 

1. с. Звездец, общ. Малко Търново, 
област Бургас 

кино с РЗП 545,09 кв.м, с 13,358% ид.ч 
от общите части на сградата и от 
правото на строеж. 

от  17.11.2010 г. 
до  14.12.2010 г. 

15.12.2010 г. 16.12.2010 г. 
11:00 ч. 
Бургас 

20 770,00 2 077,00 480,00 лв. 
 с ДДС 

2. с. Зваздец,  общ. Малко Търново, 
област Бургас 

дискотека с РЗП 280,99 кв.м,с 6,970% 
ид. ч. от общите части на сградата и от 
правото на строеж.  

от  17.11.2010 г. 
до  14.12.2010 г. 

15.12.2010 г. 16.12.2010 г. 
12:00 ч. 
Бургас 

10 707,00 1 071,00 480,00 лв. 
 с ДДС 

3. с. Звездец, общ. Малко Търново, 
област Бургас 

стол на МО с РЗП 300,25 кв.м и мазе 
със ЗП 64,40 кв.м, с 9,082% ид.ч. от 
общите части на сградата и от правото 
на строеж.  

от  17.11.2010 г. 
до  14.12.2010 г. 

15.12.2010 г. 16.12.2010 г. 
13:00 ч. 
Бургас 

18 045,00 1 805,00 480,00 лв. 
 с ДДС 

4. Землището на с. Градежница, 
община Тетевен, м.”Циганското”, 
област Ловеч  

поземлен имот с площ от 3,354 дка, 
заедно с построените в него 3 бр.сгради 
с обща ЗП 334 кв.м.  

от  17.11.2010 г. 
до  14.12.2010 г. 
. 

16.12.2010 г. 17.11.2010 г. 
11:00 ч. 
Плевен 

34 365,00 3 437,00 480,00 лв. 
 с ДДС 

5. Землището на с. Орешак, община 
Троян, област Ловеч 

поземлен  имот с площ 40,239 дка, 
заедно с построените 6 бр. сгради с 
обща ЗП 1284 кв.м, и 3 бр. сгради 
незавършено строителство 

от  17.11.2010 г. 
до  14.12.2010 г. 

16.12.2010 г. 17.12.2010 г. 
12:00 ч. 
Плевен 

345 591,00 34 560,00 480,00 лв. 
 с ДДС 

6. гр.Ловеч, ул. “Бяло море” № 4, 
област Ловеч 

поземлен имот с площ от 3 978 кв.м, с 
построените в него 5 бр. сгради с обща 
ЗП от 1352 кв.м.  

от  17.11.2010 г. 
до  14.12.2010 г. 

16.12.2010 г. 17.12.2010 г. 
13:00 ч. 
София 

1 420 213,00 142 022,00 600,00 лв. 
 с ДДС 

 

Търговете ще се проведат в сградите на Министерството на отбраната, съгласно тръжната документация. Депозитът се внася по банковата сметка на 
Дирекция “Финанси” - МО. Тръжни документи се закупуват в сградата на Министерството на отбраната, гр.София, ул.”Дякон Игнатий” № 3, през 
“Приемна”, тел.: 20 726  и  20 728 /за всички имоти/ и в сградата на отдел „Инфраструктура на отбраната” – Сливен, офис Бургас на адрес: гр. Бургас, 
ж.к. “Изгрев”, бл.53, партер – за имотите в с.Звездец и от отдел „Инфраструктура на отбраната” – Плевен на адрес: гр.Плевен, бул.„Д. Попов” № 5-7 – 
за имотите в гр.Ловеч. За допълнителна информация: за София – 02/92-20-782, за Бургас – 056/880958, за Плевен - 064/821175, както и на интернет 
страницата на Министерството на отбраната - www.mod.bg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mod.bg/

