
 

 

 

 

З А П О В Е Д 
 

№.......................................................... 

 

София...................................................2021 г. 

 

 

 

 На основание чл. 55 от Правилника за прилагане на закона за държавната 

собственост, във връзка с чл. 16, ал. 2,  чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост,  чл. 

13 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, писмо на Председателя 

на ССА, изх. № 18-633/08.06.2021 г. и Заповед № РД 05-140/22.06.2021 г. на Директора на 

ИПАЗР „Никола Пушкаров”, 

 

 

Н А Р Е Ж Д А М : 

 

 

1. Определям първо място на участника Денка Стойчева Янева спечелил търга с тайно 

наддаване за отдаване под наем на Обект № „КРЕПОСТ” -находящ се в с. Крепост общ. 

Димитровград, обл. Хасково с обща полезна площ 4612 кв.м. 

1.1. Определям наемна цена от 123,60 /сто двадесет и три и шестдесет ст./лева на 

месец с ДДС, която следва да бъде заплатена при подписване на договора за отдаване под 

наем. 

 

2. Определям първо място на участника Автобилдинг плюс-ЕООД спечелил търга с 

тайно наддаване за отдаване под наем на Обект №17.18 Обособена част до сграда 

„РЕМОНТНО ХАЛЕ” -находящ се в гр. София, ул. Шосе Банкя № 3 с обща полезна площ 

100 кв.м. 

2.1. Определям наемна цена от 105,00 /стои и пет/лева на месец с ДДС, която следва 

да бъде заплатена при подписване на договора за отдаване под наем. 

 

3. Определям първо място на участника Автобилдинг плюс-ЕООД спечелил търга с 

тайно наддаване за отдаване под наем на Обект №17 Сграда „РЕМОНТНО ХАЛЕ” -

находящ се в гр. София, ул. Шосе Банкя №3 с обща полезна площ 110 кв.м. 

3.1. Определям наемна цена от 408,00 /четиристотин и осем/лева на месец с ДДС, 

която следва да бъде заплатена при подписване на договора за отдаване под наем. 

 

4. Определям първо място на участника ЕТ „Пепластик -П. Славков“ спечелил търга с 

тайно наддаване за отдаване под наем на Обект №13,4 Обособена част от сграда 

„БОЯДЖИЙНО” -находящ се в гр. София, ул. Шосе Банкя №3 с обща полезна площ 36 

кв.м. 

4.1. Определям наемна цена от 152,40 /сто петдесет и два и четиридесет ст./лева на 

месец с ДДС, която следва да бъде заплатена при подписване на договора за отдаване под 

наем. 
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4.2. Определям второ място на участника Аи Ти Ес Трейд Груп ООД спечелил търга с 

тайно наддаване за отдаване под наем на Обект №13,4 Обособена част от сграда 

„БОЯДЖИЙНО” -находящ се в гр. София, ул. Шосе Банкя №3 с обща полезна площ 36 

кв.м. 

4.3. Определям трето място на участника Красен Петров Григоров спечелил търга с 

тайно наддаване за отдаване под наем на Обект №13,4 Обособена част от сграда 

„БОЯДЖИЙНО” -находящ се в гр. София, ул. Шосе Банкя №3 с обща полезна площ 36 

кв.м. 

 

5. Определям първо място на участника Румен Лъчезаров Тодоров спечелил търга с 

тайно наддаване за отдаване под наем на Обект №5 „БИВШ СКЛАД ЗА ПРЕПАРАТИ” -

находящ се в гр. Костинброд, ул. Панайот Волов №35 с обща полезна площ 302 кв.м. 

5.1. Определям наемна цена от 312,00 /триста и дванадесет./лева на месец с ДДС, 

която следва да бъде заплатена при подписване на договора за отдаване под наем. 

 

6. Определям първо място на участника Делисия - ЕООД спечелил търга с тайно 

наддаване за отдаване под наем на Обект №4 „ЛАБОРАТОРНА СГРАДА-бл. А и бл. Б”-

находящ се в гр. София, ул. Шосе Банкя №3 с обща полезна площ 150 кв.м. 

6.1. Определям наемна цена от 532,00 /петстотин тридесет и два./лева на месец с 

ДДС, която следва да бъде заплатена при подписване на договора за отдаване под наем. 

 

7. Определям първо място на участника Роял Бокс ПИЕС-ООД спечелил търга с тайно 

наддаване за отдаване под наем на Обект №3 „ДЪРВОДЕЛСКА РАБОТИЛНИЦА”-

находящ се в гр. София, ул. Шосе Банкя №7 с обща полезна площ 150 кв.м. 

7.1. Определям наемна цена от 210,00 /двеста и десет./лева на месец с ДДС, която 

следва да бъде заплатена при подписване на договора за отдаване под наем. 

 

8. Определям първо място на участника Земен рай БГ-ЕООД спечелил търга с тайно 

наддаване за отдаване под наем на Обект №2 „Барака с прилежаща площ, състояща се от 

две помещения”-находящ се в гр. София, ул. Шосе Банкя №9 с обща полезна площ 1236 

кв.м. 

8.1. Определям наемна цена от 798,00 /седемстотин деветдесет и осем./лева на месец 

с ДДС, която следва да бъде заплатена при подписване на договора за отдаване под наем. 

 

9. На основание чл. 55, ал. 2 от ППЗДС, във връзка с чл. 18а от 

Административнопроцесуалния кодекс (АПК) настоящата заповед да се съобщи в тридневен 

срок от издаването й на всички заинтересовани лица. 

10. На основание чл. 56 от ППЗДС, настоящата заповед да се обяви на видно място в 

сградата на Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола 

Пушкаров“ на адрес: гр. София, ул. „Шосе Банкя“ №7, както и да бъде публикувана на 

интернет страницата ИПАЗР „Никола Пушкаров“ . 

11. Съгласно чл. 13, ал. 4 от ППЗДС и след влизане в сила на настоящата заповед 

спечелилия участник по т. 4 да се яви в  ИПАЗР „Никола Пушкаров”, гр. София, ул. „Шосе 

Банкя” №7 за сключване на договор за наем при условията на утвърдената тръжна 

документация и проекта на договор. Спечелите участници по т. 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 8 могат да се 

явят на посочения адрес за сключване на договор след получаване на заповедта поради липса 

на повече от един участник за конкретния обект и заинтересовани лица, които да обжалват 

заповедта в частта за конкретния обект. 
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12. На основание чл. 55, ал. 3 от ППЗДС заинтересуваните участници могат да 

обжалват заповедта, в частта по т. 4, в четиринадесет дневен срок от съобщаването ѝ пред 

Административен съд – София-град по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР:...............п..................... 

МЛ/ОА       /проф. дн Ирена Атанасова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


