
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 

 

 

З А П О В Е Д  

№ ДС-21-104  

 Кюстендил, 19.04.2016г.  

 

 

 С писмо наш вх. № 04-08-5 от 01.04.2016г. на Министъра на земеделието и 

храните на основание чл. 59, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за 

държавната собственост /ППЗДС/ е изпратен Протокол № 1 от 22.02.2016г. на комисия 

назначена със Заповед №РД-49-565/23.12.2015г. на Министъра на земеделието и 

храните, изменена със Заповед №РД-49-2/12.01.2016г., за провеждане на търг с тайно 

наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост в управление 

на ”Югозападно държавно предприятие” ДП Благоевград /”ЮЗДП” ДП Благоевград/, 

актуван с Акт за частна държавна собственост № 1385 от 12.11.2013г., на Областния 

управител на област Кюстендил, вписан в Служба по вписванията Кюстендил под 

№186, том 15, вх. рег. № 4110/20.11.2013г., ведно с цялата документация по 

провеждане на търга.  

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 59, ал. 6 във връзка с чл. 55, ал. 1, 

чл.59, ал.7 от ППЗДС, чл.45, ал.7 във връзка с чл. 45, ал. 3 от Закона за данък 

добавена стойност /ЗДДС/ и писмо изх.№53-00-308/22.03.2013г. на Директора на 

Дирекция ”Обжалване и данъчно-осигурителна практика” към НАП София – относно 

режима на режийните разноски 

                                                   О П Р Е Д Е Л Я М:  

 І. ”КАРО ТРЕЙДИНГ” ООД, с ЕИК 131070485, със седалище и адрес на 

управление, област София, община Столична, гр.София 1404, район Триадица, ж.к. 

”Гоце Делчев” (сграда ”Крит”), бл.22, вх. В, ап. 1В, представлявано от управителя - 

Красимир Димитров Караиванов, за спечелил търг с тайно наддаване за продажба 

на следния недвижим имот – частна държавна собственост, а именно: Сграда - 

Горски дом "Дяк" с идентификатор 65365.210.946.1 /землище шестдесет и пет хиляди 

триста шестдесет и пет, кадастрален район двеста и десет, поземлен имот деветстотин 



четиридесет и шест, сграда едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри 

одобрени със Заповед № РД-18-15/19.02.2008г. на ИД на АГКК, изменена със Заповед 

№ КД-14-10-53/30.01.2013г. на Началника на СГКК Кюстендил, със застроена площ 

53,00 /петдесет и три/ кв.м., на два етажа, предназначение: курортна, туристическа 

сграда, полумасивна конструкция, година на построяване 1922г., ведно с правото на 

строеж, находяща се в област Кюстендил, община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, 

разположена в поземлен имот с идентификатор 65365.210.946, при граници: от всички 

страни поземлен имот с идентификатор 65365.210.946.  

 Имотът е актуван с Акт за частна държавна собственост № 1385 от 12.11.2013г., 

на Областния управител на област Кюстендил, вписан в Служба по вписванията 

Кюстендил под №186, том 15, вх. рег. № 4110/20.11.2013г. 

 1. Определям достигнатата на търга цена за продажна цена  на имота, подробно 

описан в т. І, в размер на 16 000 (шестнадесет хиляди) лева без ДДС, определена 

на базата на проведен търг с тайно наддаване съгласно Протокол № 1 от 22.02.2016г. 

на комисия назначена със Заповед №РД-49-565/23.12.2015г. на Министъра на 

земеделието и храните, изменена със Заповед №РД-49-2/12.01.2016г.    

 ІІ. Купувачът следва да заплати следните суми:  

 1. Сумата от 16 000 (шестнадесет хиляди) лева без ДДС, представляваща 

стойността на имота достигната на търга, по сметка на ”ЮЗДП” ДП Благоевград в 

„Юробанк” АД гр.Благоевград, IBAN BG14BPBI79221020059701, BIC BPBIBGSF.  

 2. Сумата от 320 (триста и двадесет) лева без ДДС, представляваща 2% режийни 

разноски по § 3, ал.1 и ал.2  от ПЗР на ППЗДС, както и 20% данък добавена стойност 

върху режийните разноски в размер на 64 (шестдесет и четири) лева по сметка на 

”ЮЗДП” ДП Благоевград в „Юробанк” АД гр.Благоевград, IBAN 

BG14BPBI79221020059701, BIC BPBIBGSF.  

 

 3. Сумата от 416 (четиристотин и шестнадесет) лева, представляващи 2,6 % 

местен данък съгласно чл. 46 и чл. 47, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ 

и чл.25, ал.2 от Наредба за определянето и администрирането на местните данъци, такси 

и цени на услуги на територията на община Сапарева баня, вносима по сметка на 

Община Сапарева баня.  

 

 4. Сумата от 3 264 (три хиляди двеста шестдесет и четири лева) лева, 

представляващи 20 % данък добавена стойност начислен върху данъчната основа по 

сметка на ”ЮЗДП” ДП Благоевград в „Юробанк” АД гр.Благоевград, IBAN 

BG14BPBI79221020059701, BIC BPBIBGSF.  
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 ІІІ. На основание чл. 55, ал. 2 от ППЗДС, във връзка с чл. 61 от АПК настоящата 

Заповед да се съобщи на участниците в търга, а именно: 1. ”КАРО ТРЕЙДИНГ” ООД, със 

седалище и адрес на управление, област София, община Столична, гр.София 1404, 

район Триадица, ж.к. ”Гоце Делчев” (сграда ”Крит”), бл.22, вх. В, ап. 1В; 2. ”РЕАЛ - 24” 

ЕООД, със седалище и адрес на управление, област Пловдив, община Пловдив, 

гр.Пловдив, ж.к. Смирненски, ул.”Йордан Гавазов”, №48, бл.1, вх. 1, ет.1, ап. 1; и 3. 

”АДЕЛАЗ” ЕООД, със седалище и адрес на управление област Кюстендил, община 

Дупница, гр.Дупница, ул.”Плиска” №51, както и да се съобщи на ”ЮЗДП” ДП 

Благоевград, с адрес гр. Благоевград, ул.”Зора” №18, в чието управление е имота. 

  ІV. На основание чл. 56 от ППЗДС настоящата Заповед да бъде обявена в 

сградата на Областна администрация Кюстендил на място, достъпно за всички 

заинтересувани лица, както и на интернет страницата на Областна администрация 

Кюстендил (www.kn.government.bg).  

 V. На основание чл. 55, ал. 3 от ППЗДС заинтересуваните участници могат да 

обжалват Заповедта в 14 – дневен срок от съобщаването й пред Административен съд – 

Кюстендил по реда на Административнопроцесуалния кодекс.  

 VІ. На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗДС спечелилият търга участник е длъжен да 

внесе цената, дължимите данъци, такси и режийни разноски в 14 – дневен срок от 

влизане в сила на настоящата Заповед. Съгласно чл. 57, ал. 2 от ППЗДС, ако купувачът 

не внесе цената, дължимите данъци, такси и режийни разноски в срока по чл. 57, ал. 1 

от ППЗДС се приема, че се е отказал от сключването на сделката. 

 VІІ. Съгласно чл. 58, ал. 1 от ППЗДС въз основа на влязлата в сила заповед и 

след представяне на надлежни документи за платена цена, данъци, такси и режийни 

разноски, в седем дневен срок да се сключи договор за продажба при условията на 

настоящата Заповед.   

ВИКТОР ЯНЕВ  /п/ 

Областен управител 
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