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ЗАПОВЕД 
 

№ ДС-П-4/26.09.2018 год. 
 

На основание чл. 43, ал. 4 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59, ал. 6 

от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, протокол от 10.07.2018 год. 

от работата на комисия, назначена със Заповед №РД-49-112/25.05.2018 год. на Министъра на 

земеделието и храните, утвърден от Министъра на земеделието, храните и горите на 23.07.2018 

год. и искане  вх. рег. №04-03-20/07.08.2018 год. от Министъра на земеделието, храните и 

горите 

      О П Р Е Д Е Л Я М: 

„ФОРТЕРА“ АД, ЕИК 175194303, със седалище и адрес на управление гр. София, 1407, 

област София, община Столична, район Лозенец, бул. „Черни връх“ №12, представлявано 

от Изпълнителния директор Фуат Гювен, 

ЗА КУПУВАЧ, СПЕЧЕЛИЛ ТЪРГА И 

    Н А Р Е Ж Д А М: 

I.Да се продадат на „ФОРТЕРА“ АД, ЕИК 175194303, представлявано от Фуат 

Гювен – Изпълнителен директор – управител недвижими имоти – частна държавна 

собственост, находящи се в поземлен имот №000181 по КВС на землището на с. Вакарел, м. 

„Широкия рът“, община Ихтиман, Софийска област, представляващи сгради и съоръжение 

трансформаторен пост, за които е съставен акт за частна държавна собственост № 

5233/21.04.2017 год., утвърден от Областния управител на Софийска област, вписан в Служба 

по вписванията при Агенция по вписванията – Ихтиман с вх. рег. №780/24.04.2017 год., Акт 

№88, том 3, н. дело №523, имотна партида №13819, с предоставени права за управление върху 

същите на „Югозападно държавно предприятие“ ДП гр. Благоевград, ТП „Държавно ловно 

стопанство Арамлиец“, а именно: 

1. Административна сграда, със застроена площ от 215 (двеста и петнадесет) кв. м, на 3 

(три) етажа, разгъната застроена площ от 645 (шестстотин четиридесет и пет) кв. м, 

масивна конструкция, година на построяване – 1979 год.; 

2. Представителен ловен дом “Арамлиец”, със застроена площ от 218 (двеста и 

осемнадесет) кв. м, на 3 (три) етажа, разгъната застроена площ от 654,00 (шестстотин 

петдесет и четири) кв. м, масивна конструкция, година на построяване – 1981 год.; 

3. Сграда с друго предназначение - кучкарник със застроена площ от 91,00 (деветдесет 

и един) кв. м, на 1 (един) етаж, полумасивна конструкция; 

4. Сграда с друго предназначение кучеферма – кухня кучета, със застроена площ от 

24,00 (двадесет и четири) кв. м, на 1 (един) етаж, полумасивна конструкция, година 

на построяване - 1980 год.; 

5. Сграда с друго предназначение – портиерна, със застроена площ от 16,00 

(шестнадесет) кв. м, на 1 (един) етаж, полумасивна конструкция; 

6. Други нежилищни обекти - трансформаторен пост - 2 (два) кв. м,  

при граници на поземления имот: №917006-дървопроизв. пл. насл. на Василка Златкова 

Христова, №000975 - вътрешна река на МООС, землищна граница, №917011 -широколистна 

гора на Държавно лесничейство, №000001 - широколистна гора на Държавно лесничейство, 

№000002 - широколистна гора на Държавно лесничейство, №000183 - жилищна територия 

на“Фортера” ЕАД, № 000186 - жилищна територия на “Фортера” ЕАД, съгласно скица 

№К00490/28.08.2018 год., издадена от Общинска служба по земеделие – гр. Ихтиман. 
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Данъчната стойност на държавния имот е в размер на 64 744,30 лева (шестдесет и четири 

хиляди седемстотин четиридесет и четири лева и тридесет стотинки), съгласно Удостоверение 

за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК с изх. №7311000459/11.05.2018 г., издадено от 

община Ихтиман.  

МОТИВИ: Със заповед №РД-49-112/25.05.2018 год. на Министъра на земеделието, 

храните и горите, издадена на основание чл. 168 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 №2008/29.05.2017 год. от протокол №217/29.05.2017 год. от 

заседание на Управителния съвет на „Югозападно държавно предприятие“, гр. Благоевград, е 

открита процедура за продажба на цитираните по-горе недвижими имоти – частна държавна 

собственост, чрез провеждане на търг с тайно наддаване. Видно от утвърден на 23.07.2018 год. 

от Министъра на земеделието, храните и горите протокол от 10.07.2018 год. от работата на 

комисия, назначена със Заповед №РД-49-112/25.05.2018 год. на Министъра на земеделието, 

храните и горите, класиран на първо място е „ФОРТЕРА“ АД, с ценово предложение в размер 

на 739 000,00 лева (седемстотин тридесет и девет хиляди лева) без ДДС. 

За участие в търга „ФОРТЕРА“ АД, е заплатило депозит по банков път по сметка IBAN: 

BG23 DEMI 92401000136880; BIC: DEMIBGSF при Търговска банка Д в размер на 37 000,00 

лева (тридесет и седем хиляди лева), с кредитен превод от 05.07.2018 г. 

 На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗДС, „ФОРТЕРА“ АД, 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: 

■ 702 000,00 лева (седемстотин и две хиляди лева) - разлика между стойността на имота, 

достигната на търга и депозита, внесен за участие в търга, по сметка на ЮЗДП IBAN: BG63 

BUIB98881029328200; BIC: BUIBBGSF Банка СИБАНК ЕАД, клон Благоевград; 

■ 22 170,00 лева (двадесет и две хиляди сто и седемдесет лева лева) – 3,0% местен данък, 

съгласно глава 2, раздел ІІІ от Закона за местните данъци и такси, платим в община Ихтиман, 

отдел “МДТ” или безкасово по съответната сметка на отдел “МДТ”, община Ихтиман; 

■ 14 780,00 лева (четиринадесет хиляди седемстотин и осемдесет лева) – 2,0% режийни 

разноски, на основание чл. 59, ал. 7 от ППЗДС, по сметка на ЮЗДП IBAN: BG63 

BUIB98881029328200; BIC: BUIBBGSF Банка СИБАНК ЕАД, клон Благоевград; 

■ 2 956,00 лева (две хиляди деветстотин петдесет и шест лева) - 20% ДДС, начислени 

върху режийните разноски, по сметка на ЮЗДП IBAN: BG63 BUIB98881029328200; BIC: 

BUIBBGSF Банка СИБАНК ЕАД, клон Благоевград; 

■ 739,00 лева (седемстотин тридесет и девет лева) - такса за вписване, представляваща 

0,1% върху предложената цена, които следва да се заплатят по сметка на Агенция по 

вписванията. 

      II. На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗДС, в 14-дневен срок от влизането в сила на 

настоящата заповед, КУПУВАЧЪТ е длъжен да заплати определените в т. I суми, а именно: 

разликата между стойността на имота, достигната на търга и депозита, внесен за участие в 

търга, заедно с дължимите данъци, такси и режийни разноски, като извърши плащанията с 

отделни платежни документи за всяка от сумите. 

     III. След заплащането на всички суми по т. I от настоящата заповед и представянето на 

съответните платежни документи, да се сключи договор за покупко-продажба по реда на Закона 

за държавната собственост и Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост. 

    IV. Ако в посочения в т. II от настоящата заповед срок КУПУВАЧЪТ не внесе която и да е 

от дължимите суми, подробно посочени в т. I от настоящата заповед, счита се, че се е отказал от 

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

възстановява. 

Настоящата заповед да се съобщи на „ФОРТЕРА“ АД, по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс, съгласно чл. 55, ал. 2 от ППЗДС. 

На основание чл. 55, ал. 3 от ППЗДС, заповедта може да бъде обжалвана от 

заинтересуваните участници в търга в 14-дневен срок по реда на Административ-

нопроцесуалния кодекс. 
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След влизане в сила на настоящата заповед, същата да се връчи на участника, определен за 

купувач – „ФОРТЕРА“ АД – за изпълнение. 

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

„Югозападно държавно предприятие“ ДП гр. Благоевград – за сведение и на отдел “Държавна 

собственост и документален фонд” при Областната администрация на Софийска област – за 

сведение и изпълнение. 

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

Областната администрация на Софийска област.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЛИАН ТОДОРОВ 

Областен управител 

на Софийска област 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


