
„БУЛМИКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ АД 
гр. София 

 
Представяме на Вашето внимание следния собствен недвижим имот. 
 
БИВШ ТЕЛЕУГОИТЕЛЕН КОМПЛЕКС , в с.Дражево, общ.Тунджа, обл.Ямбол ,  разположен в 

четири поземлени им ота с номера 032001, 032004, 000165 и 000407 по КВС  и представляващ 
комплекс от 23 сгради и съоръжения  с обща  застроена площ 15318 кв.м и РЗП 15318 кв.м. 
Всички сгради и съоръжения са разположени в имот № 032001 като в останалите 3 имота няма 
изградени сгради и съоръжения. 

Върху имота няма тежести и не е в съсобственост. 
 

Линк към имота  към имота от GoogleMaps: 
https://www.google.bg/maps/@42.535887,26.4332021,483m/data=!3m1!1e3  
 

Характеристики:  
Местоположение: Обектът се намира в западната част на  землището на с.Дражево, 

местност „Казлача“ общ.Тунджа, обл.Ямбол, на 1 километър от републикански път II-53 Сливен – 
Ямбол, на 2 километра от автомагистрала „Тракия“ и на 1.5 км от центъра на с.Дражево. 

На запад, север и изток  граничи с полски пътища и ниви, на юг с асфалтов път  свързващ 
с.Дражево с път II-53 Сливен – Ямбол. 
Външни изгледи към имота: 

 

Прилежащ терен: площта на терена е 107.93 дка /сто и седем декара и деветдесет и три 

квадратни метра/ в 4 поземлени имота: 

-Имот № 032001 с площ 102.805 дка /големият имот очертан на приложената снимка/ 
-Имот № 032004 с площ 3.190 дка /малкия имот очертан на приложената снимка, намира 

се между имот № 032001 и асфалтовия път/ 



-Имот № 000165 с площ 0.639 дка /намира се на около 500м. на юг от отчертаните имоти 
на приложената снимка/. 

-Имот № 000407 с площ 1.296 дк  а /намира се северно от имот 032001, разположен е 
между него и автомагистрала „Тракия“/ 

 

 
 
 
Скица: 

 
 
 
 



Сграден фонд:  
Състои се от 3 Краварника, 6 склада, сграда за производство на фураж, битова сграда, 

портиерна, 6 сгради с друго предназначение, помпена станция, сграда кантар,  2 
трансформаторни поста, административна сграда  или общо 23 сгради и съоръжения всички 
разположени в имот 032001 , в задоволително състояние  и в момента се експлоатират като 
складове и производствен цех. Част от помещенията в сградите не се ползват и се нуждаят от 
леки ремонти (измазване, боядисване, подова настилка). Покривите са  в незадоволително 
състояние, поради влияние на атмосферните условия и се нуждае от частичен ремонт. 

 
Описание на сградите и съоръженията: 
1.1. Краварник - склад, със застроена площ 2297 кв.м  

Сградата е в добро състояние, източната, западната и северните стени  са изградени от 
тухли, а южната част на сградата се подържа от метални колони . Полезната височина е 
около 4м .П окривът е от ламарина в добро съст ояние, подът е изцяло бетониран, няма 
ел.захранване и вода. 

Изглед отвътре: 

 
 
1.2. Краварник - склад, със застроена площ 1723 кв.м 
Сградата се нужда от цялостен ремонт, няма покрив, както и стени, съществу ват само 

поилки и бетониран под, няма ел.захранване и вода. 
 
 
1.3. Краварник - склад, със застроена площ 2301 кв.м 
Сградата е добро състояние, стените са изградени от тухли и бетон, покривът е 

ламаринен и е в добро състояние, подът е изцяло бетониран. 
 
Изглед от североизток и отвътре: 



  
 
 
1.4. Склад, със застроена площ 988 кв.м 
Сградата е добро състояние, северната, западната и източната стени са изградени от 

тухли, а южната страна се подържа с метални подпори, покривът е ламаринен и е в добро 
състояние, подът е изцяло бетониран. 

Изглед от югозапад и отвътре: 

 
 
 
1.5. Склад, със застроена площ 977 кв.м 
Сградата е добро състояние, северната, западната и източната стени са изградени от 

тухли, а южната страна се подържа с метални подпори, покривът е ламаринен и е в добро 
състояние, подът е изцяло бетониран, в сградат а има функционираща фуражомелка, има 
ел.захранване. 
 

 
1.6. Транформаторен пост, със застроена площ 82 кв.м 
Сградата е много добро състояние, стените са измазани, покривът е здрав и няма течове. 

От трансформатора в сградата се осигурява ел.захранването на обекта. 
 
 

1.7. Трансформаторен пост, със застроена площ 58 кв.м 
Сградата е в много добро състояние, станите са измазани,  покривът е здрав и няма 

течове. Трансформатора в нея не функционира, ел.захранването за обекта се осигурява от 
големия транформаторен пост /сграда 1.6 от проспекта/. 

Изглед от юг: 



 
 
 
1.8. Администрация, със застроена площ 99 кв.м 
Сградата е в добро състояние, стените са тухле,н и измазани и боядисани , покривът е 

здрав и е покрит с вълнообразни интернитови плоскости, има ел.захранване. 
Изглед от югоизток: 

 
 
 
 
1.9. Фуражен цех, със застроена площ 227 кв.м 
Сградата е в добро състояние, стените са тухлени и измазани, покривът е плосък бетонов, 

без течове, около сградата  има голяма бетонирана площадка , а от западна та и страна е 
изграден басейн. Има ел.захранване. 

Изглед от изток: 



 
 
 
1.10. Кантар, със застроена площ 90 кв.м 
Сградата е в добро състояние, покривът е здрав и няма течове, има изграден автокантар, 

стените са тухлени, измазани и боядисани, има ел.захранване. 
Изглед от югозапад и отвътре: 

 
 
1.11. Сграда /бивша селскостопанска аптека/, със застроена площ 117 кв.м 
Сградата е в незадоволително състояние, нужно е фасадата да бъде частично измазана, 

необходим е вътрешен ремонт на сградата, дограмата също е негодна, покривът представлява 
бетонна плоча и има нужда от ремонт, има ел.захранване. 

 
1.12. Сграда, със застроена площ 79 кв.м 
Сградата е в сравнително добро състояние, фасадата е здрава, но сградата се нуждае 

от вътрешен ремонт, покривът е бетонна плоча и също има нужда от ремонт. 
 

1.13. Битова сграда, със застроена площ 273 кв.м 
Сградата е в незадоволително състояние,   сградата е тухлена, с плосък бетонов покрив, 

фасадата има нужда от ремонт, дограма липсва, необходим е ремонт на покрива и вътрешен 
ремонт на сградата. 

 
1.14. Портиерна, със застроена площ 19 кв.м 
Сградата е добро състояние, стените са  тухлени и измазани, покривът е бетонна плоча.  

Сградата се намира пред входа на обекта от изток, няма ел.захранване. 
 



 
1.15. Склад, със застроена площ 874 кв.м, 
Сградата представлява склад покрит с ламаринен покрив , като от източ ната страна е 

разделена на клетки подходящи за отглеждане на животни, а от западната страна 
функционира като склад.  Покривът е добро съст ояние, подът е изцяло бетониран , стените са 
тухлени, отчасти измазани, няма ел.захранване. 

Изглед от североизток и север: 

 
 
 
 
1.16. Склад за зърнени храни, със застроена площ 801 кв.м 
Сградата е добро състояние, стените са тухлени, измазани и боядисани , подсилени с 

бетонови трегери, покривът е добро състояние, има ел.захранване. 
Изглед от североизток и северозапад: 

  
 
 
 
1.17. Склад за зърнени храни със застроена площ 796 кв.м 
Сградата е добро със тояние, стените са тухлени, измазани и боядисани , подсилени с 

бетонови трегери, покривът е добро състояние, има ел.захранване. 
Изглед от североизток и северозапад: 



  

 
1.18. Склад за зърнени храни с площ 781 кв.м 
Сградата е добро със тояние, стените са тухлени, измазани и боядисани , подсилени с 

бетонови трегери, покривът е добро състояние, от източната страна на сградата има изградена 
бетонова площадка, има ел.захранване. 

Изглед от североизток и северозапад: 

  
 
1.19. Склад-навес, със застроена площ 841 кв.м 
Сградата, представлява склад покрит с ламаринен покрив, подържан от метални 

стълбове, подът е бетониран, покривът се нуждае от ремонт, няма ел.захранване. 
 

1.20. Склад-навес, със застроена площ 859 кв.м 
Сградата, представлява склад покрит с ламаринен покрив, подържан от метални 

стълбове, подът е бетониран, покривът се нуждае от ремонт, няма ел.захранване. 
 

1.21. Сграда, със застроена площ 196 кв.м 
Сградата е в незадовол ително състояние , фасадата е запазена , но е нужен вътрешен 

ремонт на сградата, подмяна на дограма и ремонт на покрива. 
  

1.22. Склад /бивш краварник/, със застроена площ 781 кв.м 
Сградата е в добро състояние и четирите стени на сградата са тухленииз м иа зани, 

покривът е ламаринен и е в добро състояние, в сградата има изградени хранилки, подът е 
изцяло бетониран. 
Изглед от северозапад и отвътре: 



  
 
1.23. Помпена станция, със застроена площ 59 кв.м 
Сградата има нужда от вътрешен ремонт, ремонт на поркива, поставяне на дограма и 

врата, няма ел.захранване. 
 
 

Комуникации: 
Достъп до имота: Имотът е с отлично разположение от логистична гледна точка , намира 

се на 2 км от автомагистрала „Тракия“, на 1 км от от републикански път II-53 Сливен – Ямбол, на 
10 километра от гр.Ямбол и 20 км от гр.Сливен.  До имота се достига по асфалтов път в добро 
състояние, като порталът е разположен в югоизточната част на имота, към имота може да се 
подходи и от северната му страна, където е разположен  втори вход, предназначен главно за 
земеделска техника. Около имота има ограда изградена от циментови колове и мрежа. 

 
Електроснабдяване: В имота има електрозахранване, със самостоятелна партида, 

Обекта разполага със собствени два  трансформаторни поста, от  които функционира само 
единият. В  обекта има както  монофазно, така и трифазно електрозахранване.  Изградено е 
работещо електро оборудване и окабеляване, с възможност за разширение при 
необходимост.  

 
ВиК и канализация : В одоснабдяването с вода в обекта се осъществява посредством 

сонда, в обекта няма питейна вода както и канализация за отпадни води. 
 
Предназначение: Имотът има широки перспективи за развитие предвид отличното 

местоположение в логистичен аспект, съществуващия сграден фонд, индивидуалните 
предимства на терена. 

Сградите могат да се ползват и самостоятелно, с различно предназначение всяка.  
Към момента част от сградния фонд е отдаден под наем. 
 
Площи: Терен 107.93 дка кв.м. 
Сгради със застроена площ  15318 кв.м и РЗП 15318 кв.м. 
 
Цени: Продажна цена: 2 550 000 лв. 
Наемна цена: 5 000 лв. 
Посочените цени са без ДДС. 

За контакти: 
Николай Стефанов; телефон: 0885 326 423; е-mail: nstefanov.melko@melinvest.bg; 
Красимир Кръстев; телефон:  0885 690 110; е-mail: kkrastev.melko@melinvest.bg; 


