
 
Министерство на отбраната на Република България 

София 1092, ул. “Дякон Игнатий” № 3, тел. 02/922 09 22, факс 02/987 96 93 
 

 

 

    З А П О В Е Д 
 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

 
 

12.10.2015 г.                         № ЗС - 509                             гр. София 
 

 

ОТНОСНО: 
 

Определяне на купувач, цената и условията на плащането на недвижим имот, 

представляващ поземлен имот № 033006 с площ 35 018 кв. м, застроен с 6 бр. 

сгради с обща ЗП 407 кв. м и части от 3 броя сгради с обща ЗП 268 кв. м в 

землището на с. Лозно, м. „Стрелбището”, общ. Кюстендил, област 

Кюстендил. 
 

  
 

На основание Заповед № ЗС - 471/06.08.2015 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 № 033006 с площ 35 018 кв. м, застроен със 6 бр. сгради с обща ЗП 407 кв. м и 

части от 3 броя сгради с обща ЗП 268 кв. м в землището на с. Лозно, м. „Стрелбището”,      

общ. Кюстендил, област Кюстендил. 

 

Имотът е актуван с Акт за частна държавна собственост № 1271/23.06.2011 г. на Областния 

управител на област Кюстендил. Като взех предвид резултатите от проведения търг, отразени в 

Протокол № П – 83 – ЗС - 471/18.09.2015 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 

 

З А П О В Я Д В А М: 
 

1. ОПРЕДЕЛЯМ СИМЕОН КИРИЛОВ АЛЕКСОВ – обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, 

гр. Кюстендил, ул. Места 24, вх.А, ет. 3, ап. 3, ЕГН ххххххххх, лична карта № ххххххххх,  

издадена на ххххххххх за купувач на имот частна - държавна собственост на Министерството на 

отбраната представляващ поземлен имот № 033006 с площ 35 018 кв. м, застроен със 6 бр. 

сгради с обща ЗП 407 кв. м и части от 3 броя сгради с обща ЗП 268 кв. м в землището на         

с. Лозно, м. „Стрелбището”, общ. Кюстендил, област Кюстендил, както следва: 

 

- 01 – склад, ЗП 67 кв. м, на един етаж, полумасивна конструкция, год. на постр. 1968 г. 

- 02 – склад, ЗП 67 кв. м, на един етаж, полумасивна конструкция, год. на постр.1968 г. 

- 03 – склад, ЗП 166 кв. м, на един етаж, масивна конструкция, год. на постр. 1969 г. 

- 04 – караулно, ЗП 96 кв. м, на един етаж, масивна конструкция, год. на постр. 1968 г. 

- 05 – сграда със специално предназначение, ЗП 4 кв. м, на един етаж, масивна конструкция, 

година на построяване 1968 г. 

 



 

 

- 06 – част от склад, ЗП 208 кв. м, /цялата със ЗП 227 кв. м / на един етаж, масивна 

конструкция, година на построяване 1969 г. 

- 07 – трафопост, ЗП 7 кв. м, на един етаж, масивна конструкция, год. на постр. 1973 г. 

- 19 – част от склад, ЗП 56 кв. м, /цялата със ЗП 106 кв. м / на един етаж, масивна 

конструкция, година на построяване 1972 г. 

- 20 – част от склад, ЗП 4 кв. м, /цялата със ЗП 56 кв. м / на един етаж, масивна 

конструкция, година на построяване 1969 г. 

 

  Останалите части от сгради №№ 06,19 и 20 попадат в Поземлен имот № 000039.  

В имота има трафопост, тратоари, въздушна електропреносна мрежа НН, трошено-каменна 

настилка, улично осветление на бетонови стълбове, ограда - бодливи колове и бодлива тел. 

 

Граници на имота по акт и скица: 

ПИ № 033007 – Полска култура 

 ПИ № 033011 – Нива 

 ПИ № 033005 – Нива 

 ПИ № 000093 – Път I клас 

 Землищна граница със с. Грамаждано 

 

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

размер на 116 999,99 / сто и шестнадесет хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и 

деветдесет и девет стотинки / лева. 

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

да внесе следните суми: 

            3.1.  71 903,99 /седемдесет и една хиляди деветстотин и три лева и деветдесет и девет 

стотинки/ лева, съставляваща разликата между продажната цена по т.2 и внесения депозит за 

участие в размер 45 096,00 (четиридесет и пет хиляди и деветдесет и шест) 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.  23 400,00 /двадесет и три хиляди и четиристотин/ 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.  2 340,00 /две хиляди триста и четиридесет/ 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.  959,40 /деветстотин петдесет и девет лева и четиридесет ст./ лева, съставляваща 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.  2 340,00 /две хиляди триста и четиридесет/ лева, съставляваща 2,0 % местен данък 

по чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ върху продажната цена на имота по съответната банкова сметка на 

община Кюстендил.  

 

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. 

 

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

на Министерството на отбраната www.mod.bg. 

 

Заповедта да се съобщи на всички участници в търга по реда на Административно-

процесуалния кодекс. 

 

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/

