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З А П О В Е Д 

 
№ДС-П-1/14.05.2020 год. 

 

На основание чл. 43, ал. 4 от Закона за държавната собственост (ЗДС), във връзка с 

чл. 59, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС) и 

по повод постъпило в Областната администрация на Софийска област писмо с вх. рег. 

№04-03-4#3/01.04.2020 год. от Министъра на земеделието, храните и горите, 

окомплектовано с утвърден от Министерството на земеделието, храните и горите 

Протокол от 24.02.2020 г. от заседанието на комисия, назначена със Заповед №РД-49-12 

от 08.01.2020 г. на Министъра на земеделието, храните и горите за провеждане на търг с 

тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна държавна собственост, 

предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие“ (ЮЗДП) Благоевград, 

находящ се в обхвата на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Етрополе“  

 

О П Р Е Д Е Л Я М 

БАНКА ПЕНКОВА ВАСИЛЕВА,  

с постоянен и настоящ адрес, град Етрополе, община Етрополе, Софийска област, 

ЗА КУПУВАЧ, СПЕЧЕЛИЛ ТЪРГА И 

 

Н А Р Е Ж Д А М : 
 

 1. Да се продаде на БАНКА ПЕНКОВА ВАСИЛЕВА,  недвижим имот – частна 

държавна собственост, предоставен за управление на Югозападно държавно предприятие 

(ЮЗДП) град Благоевград, находящ се в района на дейност на ТП „Държавно горско 

стопанство Етрополе“, представляващ:  

- Апартамент №1 (едно), със застроена площ от 48,95 (четиридесет и осем цяло и 

деветдесет и пет) кв. м, разположен на първи етаж, вх. Б от жилищен блок „Горско 

стопанство“, заедно с 4,99% (четири цяло и деветдесет и девет процента) идеални части от 

общите части на сградата и от правото на строеж върху терена, избено помещение №1 

(едно) със светла площ 21,37 (двадесет и едно цяло и тридесет и седем) кв. м, таванско 

помещение №1 (едно) със светла площ 25,23 (двадесет и пет цяло и двадесет и три) кв. м, 

при граници и съседи на апартамента: от изток – ап. №2, от запад – двор, от север – ап. №4 

на вх. А, от юг – коридор; на избеното помещение: от изток – коридор, от запад – двор, от 

север – мазе №2 на вх. А, от юг – стълбище; на таванското помещение: от изток – 

коридор, от запад – двор, от север – таванско помещение №2, от юг – коридор, находящ се 

в УПИ I (урегулиран поземлен имот първи, отреден за жилищен комплекс) в квартал 20 

(двадесет) по действащия регулационен план на града, утвърден със Заповед 

№0676/12.04.1977 г., с административен адрес: град Етрополе, община Етрополе, 

Софийска област, бул. „Руски“ №67, за който имот е съставен АЧДС №4068/07.06.2010 г., 

утвърден от Областния управител на Софийска област, вписан в Служба по вписванията 

при Агенция по вписванията – град Етрополе с вх. рег. №254 на 14.07.2010 г., Акт №175, 

том 1, партида 2015, с предоставени права за управление на МЗХГ – ЮЗДП - „Държавно 

горско стопанство Етрополе“, за сума в размер на 6100  (шест хиляди и сто) лева без 

ДДС.  
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Данъчната стойност на държавния имот е в размер на 4988,20 лева (четири хиляди 

деветстотин осемдесет и осем лева и двадесет стотинки), съгласно Удостоверение за 

данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК с изх. №7309008745/07.01.2020 г., издадено от 

община Етрополе.  

МОТИВИ: Със заповед №РД-49-12 от 08.01.2020 год. на Министъра на 

земеделието, храните и горите, издадена на основание чл. 168, т. 1 от Закона за горите, чл. 

43, ал. 4 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от Правилника за 

прилагане на Закона за държавната собственост, решение №2906/18.11.2019 год. от 

протокол №299/18.11.2019 год. от заседание на Управителния съвет на „Югозападно 

държавно предприятие“, гр. Благоевград, е открита процедура за продажба на цитирания 

по-горе недвижим имот – частна държавна собственост, чрез провеждане на търг с тайно 

наддаване. Видно от утвърден от Министъра на земеделието, храните и горите протокол 

от 24.02.2020 год. от работата на комисия, назначена със Заповед №РД-49-12/08.01.2020 

год. на Министъра на земеделието, храните и горите, класирана на първо място е БАНКА 

ПЕНКОВА ВАСИЛЕВА с ценово предложение в размер на 6100 лева (шест хиляди и 

сто лева) без ДДС. 

   За участие в търга БАНКА ПЕНКОВА ВАСИЛЕВА е заплатила депозит по 

банков път по сметка IBAN: BG14 BPBI 79221020059701; BIC: BPBIBGSF при 

“ЮРОБАНК България“ АД в размер на 600 лева (шестстотин лева), с платежно 

нареждане за кредитен превод от 19.02.2020 г., издадено от „ЦКБ“ АД. 

 На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗДС, БАНКА ПЕНКОВА ВАСИЛЕВА, следва 

да заплати обявената в т. 1 цена на имота, от която се приспада платения за участие 

в търга депозит, както и дължимите данъци и режийни разноски, а именно: 

- 5500  (пет хиляди и петстотин) лева без ДДС – разликата между стойността на 

имота достигната на търга и депозита, внесен за участие в същия, по разплащателна 

сметка на Югозападното държавно предприятие град Благоевград:  

IBAN: BG14 BPBI 7922 1020 0597 01, BIC:BPBIBGSF при банка: „ЮРОБАНК 

България“ АД;  

- 152,50 (сто петдесет и два лева и петдесет ст.) лева – 2.5% местен данък, 

съгласно чл. 47, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, по сметка на служба МДТ - 

община Етрополе или безкасово; 

           - 122 (сто двадесет и два) лева – 2% режийни разноски, на основание § 3, ал. 1 и 

ал. 2 от преходни и заключитeлни разпоредби на ППЗДС, по сметка на Югозападното 

държавно предприятие град Благоевград: IBAN BG14 BPBI 7922 1020 0597 01, 

BIC:BPBIBGSF при банка: „ЮРОБАНК България“ АД;  

- 24,40 (двадесет и четири лева и четиридесет стотинки) лева – 20% ДДС 

начислени върху режийните разноски по сделката по сметка на Югозападното държавно 

предприятие град Благоевград:  

IBAN: BG14 BPBI 7922 1020 0597 01, BIC:BPBIBGSF при банка: „ЮРОБАНК 

България“ АД; 

- 10 (десет) лева – такса за вписване, които следва да се заплатят по сметка на 

Агенцията по вписванията. 

Съгласно разпоредбата на чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за 

държавната собственост, настоящата заповед се обявява на информационното табло на 

Областната администрация на Софийска област и може да бъде обжалвана в четиринадесет 

дневен срок от заинтересованите участници пред Административен съд – София област.  

След влизане в сила на настоящата заповед, същата да се връчи на Банка Пенкова 

Василева – за изпълнение.  

Копие от същата да се връчи на Министъра на земеделието, храните и горите и на 

“Югозападно държавно предприятие“ (ЮЗДП) град Благоевград за сведение и на отдел 

Държавна собственост и документален фонд при Областната администрация на Софийска 

област – за сведение и изпълнение. 

  2. На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗДС в 14 (четиринадесет) дневен срок от 

влизане в сила на настоящата заповед, купувачът е длъжен да заплати определените в т. 1 

суми с отделни платежни нареждания за всяка. 
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  3. След заплащането на всички горепосочени суми по настоящата заповед и 

представянето на съответните платежни документи, да се сключи договор за покупко- 

продажба, който на основание чл. 58, ал. 3 от ППЗДС, следва да бъде вписан в Агенция по 

вписванията – Служба по вписванията – град Етрополе. 

4. Ако в посочения в т. 2 от настоящата заповед срок КУПУВАЧЪТ не внесе която 

и да е от дължимите суми, подробно посочени в т. 1 от същата се счита, че се е отказал от 

покупко-продажбата и преписката се прекратява, а внесеният депозит не се възстановява. 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Мая Цанова – Главен 

секретар на Областната администрация на Софийска област.  

 

 

 

 

СВЕТЛАНА ТРЕНДАФИЛОВА 
За Областен управител 

на Софийска област  

(съгласно Заповед №ОА-87/08.05.2020 г. на  

Областния управител на Софийска област) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съгласували:  

Главен секретар на Софийска област – Мая Цанова ……………..…. 

Главен счетоводител: - Лора Хаджимитева……………………………….. 

Главен юрисконсулт – Иван Зашев …………………………………. 

Директор Дирекция АКРРДС – д-р Цветелина Бельовска…………………..………………. 

Началник отдел ДСДФ – инж. Мими Минева ……………………….. 

Изготвил: Стоян Клисуранов, старши експерт ДСДФ........................................   


