
 
Министерство на отбраната на Република България 
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    З А П О В Е Д 
 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 
 

 

 

05.10.2015 г.                       № ЗС – 507                                      гр. София 

 
 

 

ОТНОСНО: 

 

 

Определяне на купувач, цената и условията на плащането на недвижим 

имот, представляващ: поземлен имот № 000150 с площ 150,367 дка и 

построените в него 23 сгради с обща застроена площ 3412 кв.м, 

находящ се в землището на с. Алдомировци, местност “Лозище”, 

община Сливница, област Софийска. 
 

 

  
 

На основание Заповед № ЗС - 475/06.08.2015 г. на министъра на отбраната е 

открита процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим 

имот - частна държавна собственост в управление на Министерството на отбраната, 

представляващ: поземлен имот № 000150 с площ 150,367 дка и построените в него 23 

сгради с обща застроена площ 3412 кв.м, находящ се в землището на с. Алдомировци, 

местност “Лозище”, община Сливница, област Софийска. 

Имотът е актуван с Акт за частна държавна собственост № 4907/03.09.2014 г. на 

Областния управител на област Софийска. Като взех предвид резултатите от проведения 

търг, отразени в Протокол № П – 75 – ЗС - 475/17.09.2015 г. на тръжната комисия, ведно с 

цялата документация по провеждане на търга на основание чл. 43, ал. 1 от ППЗДС и на 

основание чл.55, ал.1 от ППЗДС 

ЗАПОВЯДВАМ: 
 

1. ОПРЕДЕЛЯМ  „АКУИС“ ЕООД с ЕИК 200321969, със седалище и адрес на 

управление: България, обл. София (столица), общ. Столична, р-н Студентски, ул. Проф. 

Александър Фол, № 2, вх.Г, ап.14 с управител Георги Иванов Камилов, ЕГН хххххх,       

л.к. № хххххххх, издадена на хххххххх г. от МВР – хххххххх, за купувач на имот частна 

- държавна собственост на Министерството на отбраната представляващ: поземлен имот 

№ 000150 се намира в местността „ЛОЗИЩЕ“,  с площ 150,367 дка, и включва 23 

сгради с обща застроена площ от 3412 кв. м, както следва: 

01. Сграда със специално предназначение със застроена площ 456 кв.м., на един 

етаж,  масивна конструкция, построена 1986 г.; 

02. Сграда със специално предназначение със застроена площ 458 кв.м., на един 

етаж,  масивна конструкция,незавършено строителство; 



 

03. Сграда със специално предназначение със застроена площ 119 кв.м., на един 

етаж,  масивна конструкция, построена 1958 г.; 

04. Сграда със специално предназначение със застроена площ 66 кв.м., на един етаж,  

масивна конструкция, построена 1955 г.;  

05. Сграда със специално предназначение със застроена площ 119 кв.м., на един 

етаж,  масивна конструкция, построена 1958 г.; 

06. Сграда със специално предназначение със застроена площ 457 кв.м., на един 

етаж,  масивна конструкция, построена 1986 г.; 

07. Сграда със специално предназначение със застроена площ 334 кв.м., на един 

етаж,  масивна конструкция, построена 1950 г.; 

08. Сграда със специално предназначение със застроена площ 65 кв.м., на един етаж,  

масивна конструкция, построена 1955 г.; 

09. Сграда със специално предназначение със застроена площ 12 кв.м., на един етаж,  

масивна конструкция, построена 1986 г.; 

10. Сграда със специално предназначение със застроена площ 9 кв.м., на един етаж,  

масивна конструкция, построена 1986 г.; 

11. Специално съоръжение с площ 117 кв.м., построено 1921 г.; 

12. Сграда със специално предназначение със застроена площ 8 кв.м., на един етаж,  

масивна конструкция, построена 1986 г.; 

13. Сграда със специално предназначение със застроена площ 67 кв.м., на един етаж,  

масивна конструкция, построена 1955 г.; 

14. Сграда със специално предназначение със застроена площ 368 кв.м., на един 

етаж,  масивна конструкция, построена 1950 г.; 

15. Сграда със специално предназначение със застроена площ 17 кв.м., на един етаж,  

масивна конструкция, построена 1950 г.; 

16. Сграда със специално предназначение със застроена площ 26 кв.м., на един етаж,  

масивна конструкция, построена 1920 г.; 

17. Сграда със специално предназначение със застроена площ 8 кв.м., на един етаж,  

масивна конструкция, построена 1986 г.; 

18. Сграда със специално предназначение със застроена площ 15 кв.м., на един етаж,  

масивна конструкция, построена 1922 г.; 

19. Сграда със специално предназначение със застроена площ 452 кв.м., на един 

етаж,  масивна конструкция, построена 1986 г.; 

20. Сграда със специално предназначение със застроена площ 37 кв.м., на един етаж,  

масивна конструкция, построена 1921 г.; 

21. Сграда със специално предназначение със застроена площ 52 кв.м., на един етаж,  

метална конструкция, построена 1980 г.; 

22. Сграда със специално предназначение със застроена площ 84 кв.м., на един етаж,  

масивна конструкция, построена 1950 г.; 

23. Сграда със специално предназначение със застроена площ 66 кв.м., на един етаж,  

масивна конструкция, построена 1955 г.; 
 

В имота има изградени следните съоръжения: метален резервоар за вода вкопан 25 

м3, метален резервоар за вода вкопан 10 м3, бетон стълб 9 м и метал. пилон 3 м – част от 

гръмоотв., дървен стълб 9 м и метал. пилон 3 м-част, асфалтова настилка, ограда ПМС- 

мет. кльон, подпорни стени, бетон стълб 6 м и метал. пилон 3 м – част от гръмоотв 
 

Площ на имота: 150,367 дка 

Начин на трайно ползване: Др. тер. нестопанска 

Вид собственост: Държавна частна 

Категория на земята при неполивни условия: Десета 



 

2.1. Граници на имота по скица № К03162/04.05.2015 г. 

Имотът се намира в местността „ЛОЗИЩЕ“ при граници и съседи: 

№ 246064, Нива    на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ 

№  246068, Пасище, мера   насл. на БРАТЯ ИВАНОВИ ЦВЕТАНОВИ 

№ 247001, Нива    насл. на ЯНКО ЛЕНКОВ ЙОНЕВ 

№ 247002, Нива    насл. на ЛОЗАН АЛЕКСИЕВ ИГОВ 

№ 247048, Пасище, мера   насл. на ВЕЛИЧКО ГЕОРГИЕВ ВЕЛКОВ 

№ 247047, Пасище, мера    на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ 

№ 247050, Нива     на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ 

№ 247035, Нива     на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ 

№ 247034, Нива     на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ 

№ 000136, Полски път   на ОБЩИНА гр.Сливница 

№ 264035, Нива     на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ 

№ 264034, Нива     на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ 

№ 264033, Нива     на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ 

№ 264032, Нива     на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ 

№ 264031,  Пасище, мера   на ОБЩИНА гр.Сливница 

№ 264030,  Залесена терит.  на МЗГ - ДЛ   

№ 264029,  Залесена терит.  на МЗГ - ДЛ   

№ 264028,  Залесена терит.  на МЗГ – ДЛ 

№ 264027,  Гор. стоп.тер.  насл. на ГЕОРГИ СТАНКОВ ГЕОРГИЕВ 

№ 264088,  Иглолисна гора  на МЗГ – ДЛ 

№ 264087,  Иглолисна гора  на МЗГ – ДЛ 

№ 264025,  Иглолисна гора  насл. на ЗАРКО РАНГЕЛОВ СТОЙЧЕВ 

№ 245040, Широколист. гора  на МЗГ – ДЛ 

№ 245041,  Горско пасище  насл. на ЗАРКО РАНГЕЛОВ СТОЙЧЕВ 

№ 245042,  Горско пасище  на МЗГ – ДЛ  

№ 245043,  Пасище, мера  на ВАСИЛ ЙОСИФОВ ДЖУРЖОВ 

№ 245020,  Пасище, мера   на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ 

№ 245019,  Пасище, мера   на ОБЩИНА гр.Сливница 

№ 245011,  Пасище, мера   на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ 

№ 245010,  Пасище, мера   на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ 

№ 245005,  Пасище, мера   на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ 

№ 245004,  Нива    насл. на ИВАН АПОСТОЛОВ ПАНТОВ 

 

2. ОПРЕДЕЛЯМ достигнатата на търга цена за продажба на имота, описан по т.1 

в размер на 609 667,00 /шестстотин и девет хиляди шестстотин шестдесет и седем/  
лева. 

 

3. ЗАДЪЛЖАВАМ купувача в 14 – дневен срок от влизане в сила на настоящата 

заповед да внесе следните суми: 
 

3.1. 406 853,00 /четиристотин и шест хиляди осемстотин петдесет и три/ лева, 

съставляващ разликата между продажната цена по т.2 и внесения депозит за участие в 

размер на 202 814,00 /двеста и две хиляди осемстотин и четиринадесет/ лева, по сметка 

на Дирекция “Финанси” – МО, IBAN BG 61 BNBG 9661 3000 1522 01, Българска Народна 

Банка, гр.София, пл. “Александър I” № 1. 

 

3.2.  121 933,40 /сто двадесет и една хиляди деветстотин тридесет и три лева и 

четиридесет стотинки/ лева, съставляваща 20 % ДДС върху продажната цена на имота 



по сметка на Дирекция “Финанси” – МО, IBAN BG 61 BNBG 9661 3000 1522 01, 

Българска Народна Банка, гр.София, пл. “Александър I” № 1. 

 

3.3. 12 193,34 /дванадесет хиляди сто деветдесет и три лева и тридесет и четири 

стотинки/ лева, съставляваща 2,0 % режийни разноски по § 3 ал. 1 от ПЗР на ППЗДС 

върху продажната цена на имота по сметка на Дирекция “Финанси” – МО, IBAN BG  61 

BNBG 9661 3000 1522 01, Българска Народна Банка, гр.София, пл. “Александър I”                

№ 1. 

 

3.4. 5 730,88 /пет хиляди седемстотин и тридесет лева и осемдесет и осем  

стотинки/ лева, съставляващи 20 % ДДС върху режийните разноски, такса вписване и 

такса местен данък по сметка на Дирекция “Финанси” – МО, IBAN BG 61 BNBG 9661 

3000 1522 01, Българска Народна Банка,  гр. София, пл. “Александър I”  № 1. 

 

3.5. 15 851,35 /петнадесет хиляди осемстотин петдесет и един лева и тридесет и  

пет стотинки/ лева, съставляваща 2,6 % местен данък по чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ върху 

продажната цена на имота по съответната банкова сметка на община Сливница,                          

обл. Софийска.  
 

Данък добавена стойност (ДДС) се дължи съгласно чл. 45, ал. 7 от ЗДДС. 

 

4. Купувачът е длъжен да внесе разликата в цената, дължимите данъци и такси в             

14-дневен срок от влизане в сила на заповедта, както и да представи в Министерството на 

отбраната, Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната” по един оригинал от всички 

платежни документи. 
 
 

Ако купувачът не внесе горепосочените суми в определения срок, се приема, че се е 

отказал от сключването на сделката съгласно чл. 57, ал. 2 от ППЗДС, а внесения депозит не 

се възстановява. 
 

5. В седемдневен срок, след представяне на документите за извършените плащания 

по т. 3 да се подготви проект на договор за продажба. 

 

6. Едновременно с представянето на платежните документи купувачът да представи 

и актуално удостоверение от НАП за липса на публични държавни вземания. 

 

Заповедта да се обяви в сградата на Министерството на отбраната и на интернет 

страницата на Министерството на отбраната www.mod.bg. 

 

Заповедта може да се обжалва от заинтересованите участници в търга в 14 – дневен 

срок от съобщаването и пред Върховния административен съд. 

 

 

 

 

 
              МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 

  НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

  _____/П/_______ НИКОЛАЙ НЕНЧЕВ 

 

http://www.mod.bg/

