
 

 

 

 

 

 

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. 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 26.05.2020 г. 

до 19.06.2020 г. 

до 16:00 ч. на 

22.06.2020 г. 

23.06.2020 г. 

10:00 ч.  - София 

3 170 200,00 1 268 080,00 840,00 лв.  

с ДДС 

2. 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 26.05.2020 г. 

до 19.06.2020 г. 

до 16:00 ч. на 

22.06.2020 г. 

23.06.2020 г. 

11:00 ч.  - София 

1 104 168,00 441 668,00 840,00 лв.  

с ДДС 

3. 

 

гр. Петрич, местност „Тръстен 

имот“, общ. Петрич, обл. 

Благоевград 
 

 

ПИ № 56126.451.4 с площ 10,573 дка, 

застроен с 5 сгради с обща застроена 

площ  405,00  кв.м 
 

от 26.05.2020 г. 

до 19.06.2020 г. 

до 16:00 ч. на 

22.06.2020 г. 

23.06.2020 г. 

12:00 ч.  - София 

55 362,00 22 145,00 360,00 лв.  

с ДДС 

4. 

 

гр. Петрич, местност „Тръстен 

имот“, общ. Петрич, обл. 

Благоевград 

 

ПИ № 56126.451.5 с площ  340,358 дка от 26.05.2020 г. 

до 19.06.2020 г. 

до 16:00 ч. на 

22.06.2020 г. 

23.06.2020 г. 

13:00 ч.  - София 

1 213 050,00 485 220,00 840,00 лв.  

с ДДС 

5. 

 

гр.Гоце Делчев, м.„Забурдата“, общ. 

Гоце Делчев, обл. Благоевград 
 

 

ПИ № 17395.221.159 с площ 219,695 

дка, застроен с 3 сгради с обща 

застроена площ  334,00  кв.м 
 

от 26.05.2020 г. 

до 19.06.2020 г. 

до 16:00 ч. на 

22.06.2020 г. 

23.06.2020 г. 

14:00 ч.  - София 

1 017 233,00 406 894,00 840,00 лв.  

с ДДС 

6. 

 

гр.Гоце Делчев, местност „Над 

казармата“, общ. Гоце Делчев, обл. 

Благоевград 

 

ПИ № 17395.42.416 с площ 46,445 дка, 

застроен с 10 сгради с обща застроена 

площ  1 009,00  кв.м 
 

от 26.05.2020 г. 

до 19.06.2020 г. 

до 16:00 ч. на 

22.06.2020 г. 

23.06.2020 г. 

15:00 ч.  - София 

297 300,00 118 920,00 600,00 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. Паталеница, местност „Черниче“, 

общ. Пазарджик, обл. Пазарджик        
     
    

ПИ № 55556.205.28 с площ 82,095 дка, 

застроен с 15 сгради с обща застроена 

площ  4 680,00  кв.м 
 

от 26.05.2020 г. 

до 19.06.2020 г. 

до 16:00 ч. на 

22.06.2020 г. 

24.06.2020 г. 

11:00 ч.  - София 

446 800,00 178 720,00 600,00 лв.  

с ДДС 

8. 

 

с. Алеко Константиново, местност 

„Янъка“, община Пазарджик, обл. 

Пазарджик 
 

 

ПИ № 00254.8.4 с площ 9,046 дка, 

застроен с 5 сгради с обща застроена 

площ  3 037,00 кв.м 

от 26.05.2020 г. 

до 19.06.2020 г. 

до 16:00 ч. на 

22.06.2020 г. 

24.06.2020 г. 

12:00 ч.  - София 

130 200,00 52 080,00 480,00 лв.  

с ДДС 

9. 

 
гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, 

обл. Стара Загора         
 

 

ПИ № 68850.243.2 с площ 25,932 дка, 

застроен с 10 сгради с обща застроена 

площ  2 136,00  кв.м 
 

от 26.05.2020 г. 

до 19.06.2020 г. 

до 16:00 ч. на 

22.06.2020 г. 

24.06.2020 г. 

13:00 ч.  - София 

1 152 700,00 

 
461 080,00 840,00 лв.  

с ДДС 

10. 

 

с. Осетеново, община 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 26.05.2020 г. 

до 19.06.2020 г. 

до 16:00 ч. на 

22.06.2020 г. 

24.06.2020 г. 

14:00 ч.  - София 

985 200,00 394 080,00 840,00 лв.  

с ДДС 

11. 

 

с. Тенево, местност „Парцелите", 

общ. Тунджа, обл. Ямбол 

 

ПИ № 72240.17.56 с площ 172,455 дка от 26.05.2020 г. 

до 19.06.2020 г. 

до 16:00 ч. на 

22.06.2020 г. 

24.06.2020 г. 

15:00 ч.  - София 

364 225,00 

 
145 690,00 600,00 лв.  

с ДДС 

12. 

 

с. Тенево, местност „Гигова мера", 

общ. Тунджа, обл. Ямбол 

 

ПИ № 72240.23.362 с площ 930,000 дка от 26.05.2020 г. 

до 19.06.2020 г. 

до 16:00 ч. на 

22.06.2020 г. 

24.06.2020 г. 

16:00 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 

13. 

 

с. Слатина, местност „Кремъка“, 

общ. Ловеч, обл. Ловеч 
 

 

ПИ № 67218.24.42 с площ 1142,069 

дка, застроен с 5 сгради с обща 

застроена площ  2 249,00  кв.м 

от 26.05.2020 г. 

до 19.06.2020 г. 

до 16:00 ч. на 

22.06.2020 г. 

25.06.2020 г. 

10:00 ч.  - София 

1 971 100,00 788 440,00 840,00 лв.  

с ДДС 

14. 

 

с. Слатина, местност „Кремъка“, 

общ. Ловеч, обл. Ловеч 
 

 

ПИ № 67218.24.45 с площ 55,684 дка, 

застроен с 4 сгради с обща застроена 

площ  2001,00  кв.м 
 

от 26.05.2020 г. 

до 19.06.2020 г. 

до 16:00 ч. на 

22.06.2020 г. 

25.06.2020 г. 

11:00 ч.  - София 

128 150,00 51 260,00 480,00 лв.  

с ДДС 

15. 

 

гр. Летница, местност „Гириза", 

общ. Летница, обл. Ловеч 

 
 

ПИ № 43476.65.73 с площ 14,130 дка, 

застроен с 5 сгради с обща застроена 

площ 361,00 кв.м. 

от 26.05.2020 г. 

до 19.06.2020 г. 

до 16:00 ч. на 

22.06.2020 г. 

25.06.2020 г. 

13:00 ч.  - София 

42 150,00 16 860,00 240,00 лв.  

с ДДС 

16. гр. Летница, местност „Домуш 

гьол", общ. Летница, обл. Ловеч 

 

 

ПИ №  43476.69.102 с площ 1,373 дка, 

застроен с 1 сграда със застроена площ 

15,00 кв.м. 

от 26.05.2020 г. 

до 19.06.2020 г. 

до 16:00 ч. на 

22.06.2020 г. 

25.06.2020 г. 

14:00 ч.  - София 

3 420,00 1 368,00 120,00 лв.  

с ДДС 

17. 

 

с. Дядовци, местност „Кара бурун“, 

общ. Ардино, обл. Кърджали 

 

ПИ № 24788.12.440 с площ 24,181 дка, 

застроен с 1 сграда със застроена площ 

116,00 кв.м. 
 

от 26.05.2020 г. 

до 19.06.2020 г. 

до 16:00 ч. на 

22.06.2020 г. 

25.06.2020 г. 

15:00 ч.  - София 

78 030,00 31 212,00 360,00 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. 

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 

18. с. Малево, местност „Манда гьол“, 

общ. Хасково, обл. Хасково 

 

ПИ № 46293.182.32 с площ  5,433 дка от 26.05.2020 г. 

до 19.06.2020 г. 

до 16:00 ч. на 

22.06.2020 г. 

26.06.2020 г. 

10:00 ч.  - София 

11 500,00 4 600,00 120,00 лв.  

с ДДС 

19. с. Малево, местност „Манда гьол“, 

общ. Хасково, обл. Хасково 

ПИ № 46293.182.67 с площ  24,567 дка от 26.05.2020 г. 

до 19.06.2020 г. 

до 16:00 ч. на 

22.06.2020 г. 

26.06.2020 г. 

11:00 ч.  - София 

51 900,00 20 760,00 360,00 лв.  

с ДДС 

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

общ. Харманли, обл. Хасково 

 

РЕСТОРАНТ № 77181.11.51.1.23 със 

застроена площ  240,67 кв.м 
 

от 26.05.2020 г. 

до 19.06.2020 г. 

до 16:00 ч. на 

22.06.2020 г. 

26.06.2020 г. 

14:00 ч.  - София 

247 890,00 99 156,00 600,00 лв.  

с ДДС 

21. гр. Хасково, ул. „Дунав“, община  
Хасково , обл. Хасково 

 

 

ПИ № 77195.706.504 с площ 12,109 

дка, застроен с 19 сгради с обща 

застроена площ  2 840,00 кв.м. 

от 26.05.2020 г. 

до 19.06.2020 г. 

до 16:00 ч. на 

22.06.2020 г. 

26.06.2020 г. 

16:00 ч.  - София 

1 716 900,00 686 760,00 840,00 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/

