
    
Министерство на отбраната на Република България 

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

 

    З А П О В Е Д 
 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 
 

 

08.06.2016 г.                        № ЗС – 114                                гр. София 

 
 

 

ОТНОСНО: 

 

 

Определяне на купувач, цената и условията на плащането на недвижим 

имот, представляващ: 13 броя сгради с обща застроена площ от 733 кв.м 

и 3 броя съоръжения, изградени в имот № 000508 с площ от       

2337,028 дка в ДГФ, находящ се в землището на с. Балабаново,            

м. „МО“, общ. Момчилград, област Кърджали, с ЕКАТТЕ 02292 
 

  
 

На основание Заповед № ЗС - 70/29.03.2016 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: 13 броя сгради с обща застроена площ от 733 кв.м и 3 броя 

съоръжения, изградени в имот № 000508 с площ от 2337,028 дка в ДГФ, находящ се в 

землището на с. Балабаново, м. „МО“, общ. Момчилград, област Кърджали,                 

с ЕКАТТЕ 02292. 

Имотът е актуван с Акт за частна държавна собственост № 2305/27.05.2010 г. на 

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

търг, отразени в Протокол № П – 58 – ЗС - 70/27.05.2016 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 „Б.К.С.Р. Синапови“ ЕООД с ЕИК хххххххх, със седалище и 

адрес на управление: България, Област Кърджали, община Джебел, гр. Джебел, п.к. 6850, 

ул. „Тракия“ № 12, вх. Г, ет. 2, ап. 48 с управител Кръстина Бойкова Синапова-

Калинова, ЕГН xxxxxxxxxx, л.к. № xxxxxxxxx, издадена на xxxxxxxxx г. от МВР – 

xxxxxxxxx, за купувач на имот частна - държавна собственост на Министерството на 

отбраната представляващ: 13 броя сгради с обща застроена площ от 773 кв.м и                      

3 броя съоръжения, изградени в имот № 000508 с площ от 2337,028 дка в ДГФ, 

находящи се в землището на с. Балабаново, м. „МО“, общ. Момчилград,              

област Кърджали,  с ЕКТТЕ 02292, както следва: 
 

1. Сграда – караулно със застроена площ 81 кв.м, на 1 етаж, на 1 етаж, МК, 

построена през 1981 г.; 

2. Сграда - трафопост със застроена площ 56 кв.м, на 1 етаж, на 1 етаж, МК, 

построена през 1979 г.; 



3. Сграда – битов корпус със застроена площ 407 кв.м, на 3 етажа, МК, построена 

през 1979 г.; 

4. Сграда – вишка със застроена площ 32 кв.м, на 2 етажа, МК, построена през 1982 

г.; 

5. Сграда – класно помещение със застроена площ 20 кв.м, на 1 етаж, МК, 

построена през 1979 г.; 

6. Сграда – класно помещение със застроена площ 21 кв.м, на 1 етаж, МК, 

построена през 1979 г.; 

7. Сграда – класно помещение със застроена площ 21 кв.м, на 1 етаж, МК, 

построена през 1979 г.; 

8. Сграда – класно помещение със застроена площ 21 кв.м, на 1 етаж, МК, 

построена през 1979 г.; 

9. Сграда – класно помещение със застроена площ 21 кв.м, на 1 етаж, МК, 

построена през 1979 г.; 

10. Сграда – водоем със застроена площ 27 кв.м, на 1 етаж, МК, построена през 1979 

г.; 

11. Сграда – класно помещение със застроена площ 33 кв.м, на 1 етаж, МК, 

построена през 1979 г.; 

12. Сграда – тоалетна със застроена площ 4 кв.м, на 1 етаж, МК, построена през 

1979 г.; 

13. Сграда – вишка със застроена площ 29 кв.м, на 2 етажа, МК, построена през 

1981 г.; 
 

Имотът е собственост на МЗГ – ДЛ, номер ГО 06666 

Площ на имота: 2337,028 дка 

Начин на трайно ползване: Др. недървена площ 

Вид собственост: Държавна частна 
 

Имота попада в: 

Отдел/подотдел  Площ             Вид на горите или вид на подотдела 

225/5    21,293 дка  камионен път 

225/б      1,631 дка  иглолистна гора 

225/г      0,403 дка  иглолистна гора 

225/ъ          1623,971 дка    поляна 

226/3    19,386 дка  поляна 

226/5    10,713 дка  поляна 

226/г    37,341 дка  широколистна гора 

226/е            167,077 дка  широколистна гора 

226/ж            145,640 дка  широколистна гора 

226/*1               1,086 дка  смесена гора 

738/1              43,408 дка  поляна 

738/3              13,833 дка  поляна 

738/а              88,938 дка  широколистна гора 

738/б              26,761 дка  широколистна гора 

738/в             106,437 дка  широколистна гора 

738/м               22,928 дка  широколистна гора 
 

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

 Землищна граница 

№ 002125, нива     на община Момчилград 

№ 002100, нива     на ЕТ „Ками – Г – Камелия Милева“ 

№ 000160, водоем     на „ЗЕМИНВЕСТ“ ЕАД 

№ 002100, нива     на ЕТ „Ками – Г – Камелия Милева“ 



№ 000 171, гор. стоп.тер.    на МЗГ – ДЛ 

№ 003108, пасище, мера    на община Момчилград 

№ 003110, нива     на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ 

№ 000115, полски път    на община Момчилград 

№ 000117, местен път    на община Момчилград 

№ 006138, пасище, мера    на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ 

№ 000132, полски път    на община Момчилград 

№ 000177, гор. стоп.тер.    на МЗГ – ДЛ 

№ 000507, пасище, мера    на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ 

№ 502002, гор. стоп.тер.   насл. на Мюмюн Джаферов Хасанов 

№ 007112, нива     на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ 

№ 007113, пасище с храсти   на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ 

№ 000126, полски път    на община Момчилград 

№ 010108, пасище, мера    на община Момчилград 

№ 000514, полски път    на Държавен поземлен фонд – МЗГ 

№ 000513, стопански двор   на „Б.К.С.З. СИНАПОВИ“ ЕООД 

№ 000512, стопански двор   на „Б.К.С.З. СИНАПОВИ“ ЕООД 

№ 000514, полски път    на Държавен поземлен фонд – МЗГ 

№ 010123, пасище, мера    на община Момчилград 

№ 000127, полски път    на община Момчилград 

№ 010205, пасище, мера     на Държавен поземлен фонд – МЗГ 

№ 000175, гор. стоп.тер.    на МЗГ – ДЛ 

№ 010006, нива    насл. на Вълко Стойков Каракехайов 

№ 000125, полски път    на община Момчилград 

№ 010121, нива      на община Момчилград 

№ 010008, нива      на Христо Здравков Стойков 

№ 010127, пасище, мера    на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ 

№ 000174, гор. стоп.тер.    на МЗГ – ДЛ 

№ 010127, пасище, мера    на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ 

№ 010111, др. селскост.т.     на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ 

№ 010124, нива      на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ 

№ 010113, др. селскост.т.     на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ 

№ 000173, гор. стоп.тер.    на МЗГ – ДЛ 

№ 019100, пасище, мера    на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ 

№ 000173, гор. стоп.тер.    на МЗГ – ДЛ 
 

В имота са изградени: 3 броя укрития. 

 

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

размер на  60 000,00 /шестдесет хиляди/ лева. 

 

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

заповед да внесе следните суми: 
 

3.1. 36 266,00 /тридесет и шест хиляди двеста шестдесет и шест/ лева, 

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

размер на 23 734,00 /двадесет и три хиляди седемстотин тридесет и четири/ 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. 12 000,00 /дванадесет хиляди/ 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. 1 200,00 /хиляда и двеста/ 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. 612,00 /шестстотин и дванадесет/ 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.   1 800,00 /хиляда и осемстотин/ лева, съставляваща 3 % местен данък по     

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

община Момчилград, област Кърджали.  
 

Данък добавена стойност се дължи съгласно на 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 „Отбранителна аквизиция” 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/

