
 
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 

 
 

 

 

 

09.01.2017 г.                         №  ЗС -1                                            гр. София 

 
 

 

ОТНОСНО: 

 

 

Определяне на купувач, цената и условията на плащането на недвижим 

имот, представляващ: поземлен имот № 10135.2552.2449 с площ                         

551 кв.м, находящ се в гр.Варна, кв.„Изгрев“, ул. „1-ва“, област Варна. 
 

 

  
 

На основание Заповед № ЗС - 210/17.11.2016 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: 

поземлен имот № 10135.2552.2449 с площ 551 кв.м, находящ се в гр.Варна,                                   

кв. „Изгрев“, ул. „1-ва“, област Варна. 

Имотът е актуван с Акт за частна държавна собственост № 9152/07.09.2016 г. на 

Областния управител на област Варна. Като взех предвид резултатите от проведения търг, 

отразени в Протокол № П – 143 – ЗС - 210/28.12.2016 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 „ДМ Консултинг“ ЕООД с ЕИК ххххххххх, със седалище и адрес 

на управление: България, област София, община Столична, гр.София, район Средец,                  

бул. „хххххххх“ ххххххх с управител Цвета Димитрова Хайтова, ЕГН хххххххх,                              

л.к. № ххххххххх, издадена на ххххххх от МВР – ххххх, за купувач на имот частна - 

държавна собственост на Министерството на отбраната представляващ: поземлен имот № 

10135.2552.2449 (едно нула едно три пет точка две пет пет две точка две четири четири 

девет) с площ от 551 (петстотин петдесет и един) кв.м, находящ се в гр.Варна,                                 

кв. „Изгрев“, ул. „ 1-ва“, област Варна. 
 

Поземлен имот с идентификатор 10135.2552.2449 

гр. Варна, общ. Варна,  обл. Варна  

По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-

92/14.10.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК 

Последно изменение със заповед: КД -14-03-199/26.02.2010 г. на началника на 

СГКК – ВАРНА. 



 

Адрес на поземления имот: гр. Варна, п.к. 9000, кв. „Изгрев“, ул. „ 1-ва“ 

Площ: 551 кв.м 

Трайно предназначение на територията: Урбанизирана 

Начин на трайно ползване: Поземлен имот със смесен начин на трайно ползване 

Стар идентификатор: няма 

Номер по предходен план: 2962 

Съседи: 10135.2552.1428, 10135.2552.2448, 10135.2552.4299 

 

1.1. ГРАНИЦИ НА ИМОТА ПО АЧДС № 9152/07.09.2016 г. 

ПИ 10135.2552.1428, ПИ 10135.2552.2448, ПИ 10135.2552.4299 

 
 

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

в размер на 43 156,86 /четиридесет и три хиляди сто петдесет и шест лева и осемдесет и 

шест стотинки/ лева. 
 

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

заповед да внесе следните суми: 
 

3.1.  31 029,86 /тридесет и една хиляди двадесет и девет лева и осемдесет и шест 

стотинки/ лева, съставляващ разликата между продажната цена по т.2 и внесения 

депозит за участие в размер на 12 127,00 /дванадесет хиляди сто двадесет и седем/ 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. 863,14 /осемстотин шестдесет и три лева и четиринадесет 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. 

 

3.3. 440,20 /четиристотин и четиридесет лева и двадесет 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. 

 

3.4.  1 294,71 / хиляда двеста деветдесет и четири лева и седемдесет и една 

стотинки/ лева, съставляваща 3 % местен данък по чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ върху 

продажната цена на имота по съответната банкова сметка на община Варна, обл. Варна.  

 

3.5.  8 631,37 /осем хиляди шестстотин тридесет и един лева и тридесет и седем 

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. 

 

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 „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/

