
 

 

 

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. № 18-1792/10.12.2020 г. и с изх. № 18-89/25.01.2021 г. и Заповед № РД 05-

17/04.02.2021 г. на Директора на ИПАЗР „Никола Пушкаров”, 

 

 

Н А Р Е Ж Д А М : 

 

 Във връзка с постъпил писмен отказ с ВХ № 94-94/02.04.2021 г. от участника 

Драгомир Красимиров Хаджийски, с който същият посочва, че се отказва от участие в търг с 

тайно наддаване за отдаване под наем на Обект №29: „СКЛАД ЗА ЗЪРНО” находяща се в 

опитно поле гр. Божурище с полезна площ 60 кв. м. и на посочените по-горе основания: 

 

 1. Класирам на първо място участника Трендафил Димитров Мирчев, ЕГН-6409274369 

за спечелил  търга с тайно наддаване за отдаване под наем на Обект № 29: „СКЛАД ЗА 

ЗЪРНО” находяща се в опитно поле гр. Божурище с полезна площ 60 кв. м. 

2. Определям наемна цена от 135 лв. /сто тридесет и пет/лева на месец с ДДС, която 

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

3. 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. 

4. 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“ . 

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

Трендафил Димитров Мирчев 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.  

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

заповедта 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/ 



 

 

 

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. № 18-1792/10.12.2020 г. и с изх. № 18-89/25.01.2021 г. и Заповед № РД 05-

17/04.02.2021 г. на Директора на ИПАЗР „Никола Пушкаров”, 

 

 

Н А Р Е Ж Д А М : 

 

 Във връзка с постъпил писмен отказ с ВХ №94-93/02.04.2021г.от участника 

Трендафил Димитров Мирчев, с който същият посочва, че се отказва от участие в търг с тайно 

наддаване за отдаване под наем на Обект №12: СКЛАД-ССД-II-част находяща се в опитно поле 

гр. Божурище с полезна площ 162 кв. м. и на посочените по-горе основания: 

 

 1. Класирам на първо място участника Найден Евтимов Петров, ЕГН-7105057427  за 

спечелил  търга с тайно наддаване за отдаване под наем на Обект № 12: СКЛАД ССД-II-част 

находяща се в опитно поле гр. Божурище с полезна площ 162 кв. м. 

2. Определям наемна цена от 370 лв. /триста и седемдесет/лева на месец с ДДС, която 

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

3. 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. 

4. 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“ . 

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

Евтимов Петров 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.  

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

заповедта 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/ 



 

 

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. № 18-1792/10.12.2020 г. и с изх. № 18-89/25.01.2021 г. и Заповед № РД 05-

17/04.02.2021 г. на Директора на ИПАЗР „Никола Пушкаров”,  

 

 

Н А Р Е Ж Д А М : 

 

 Във връзка с постъпил писмен отказ с ВХ №94-99/07.04.2021 г. от участника Георги 

Василев Стоилов, с който същият посочва, че се отказва от участие в търг с тайно наддаване 

за отдаване под наем на Обект № 20.2: ОБОСОБЕНА ЧАСТ ДО СГРАДА 

АВТОРАБОТИЛНИЦА находяща се в гр. София, ул. Шосе Банкя № 3 с полезна площ 100 кв. м. 

и на посочените по-горе основания: 

 1. Класирам на първо място участника Стоян Йорданов Методиев, ЕГН-8204286888 за 

спечелил  търга с тайно наддаване за отдаване под наем на Обект № 20.2: „Обособена част до 

сграда Автоработилница” находяща се в гр. София ул. Шосе Банкя № 3 с полезна площ 100 

кв. м. 

2. Определям наемна цена от 145 лв. /сто четиридесет и пет/лева на месец с ДДС, 

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

3. 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. 

4. 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“ . 

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

Йорданов Методиев 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.  

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

заповедта 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/ 



 

 

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. № 18-1792/10.12.2020 г. и с изх. № 18-89/25.01.2021 г. и Заповед № РД 05-

17/04.02.2021 г. на Директора на ИПАЗР „Никола Пушкаров”, 

 

 

Н А Р Е Ж Д А М : 

 

 Във връзка с постъпил писмен отказ с ВХ № 70-61/05.04.2021 г. от участника 

„БИМЕТА” ЕООД, с който същият посочва, че се отказва от участие в търг с тайно наддаване 

за отдаване под наем на Обект № 22: „ТЕНЕКИЕН СКЛАД И АВТОТРАНСПОРТ” находяща се 

в гр. София, ул. Шосе Банкя № 7 с полезна площ 105 кв. м. и на посочените по-горе основания: 

 

 1. Класирам на първо място участника „БИМЕТА ДиД”ЕООД, ЕИК-204041466 за 

спечелил  търга с тайно наддаване за отдаване под наем на Обект № 22 – „ТЕНЕКИЕН 

СКЛАД И АВТОТРАНСПОРТ” находяща се в гр. София, ул. Шосе Банкя № 7 с полезна площ 

105 кв. м. 

2. Определям наемна цена от 330 лв. /триста и тридесет/лева на месец с ДДС, която 

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

3. 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. 

4. 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“ . 

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

Николов Арабаджиев 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.  

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

заповедта 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/ 



 

 

 

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. № 18-1792/10.12.2020 г. и с изх. № 18-89/25.01.2021 г. и Заповед № РД 05-

17/04.02.2021 г. на Директора на ИПАЗР „Никола Пушкаров”, 

 

 

Н А Р Е Ж Д А М : 

 

 Във връзка с постъпил писмен отказ с ВХ № 94-98/06.04.2021 г. от участника Петър 

Младенов Цолов, с който същият посочва, че се отказва от участие в търг с тайно наддаване за 

отдаване под наем на Обект № 5.3: „ГАРАЖ С РАБОТИЛНИЦА” находяща се в гр. София ул. 

Шосе Банкя № 3 с полезна площ 55 кв. м. и на посочените по-горе основания: 

 

 1. Класирам на първо място участника „ОЖ ЕКСПРЕСТРАНС”ЕООД, ЕИК-201059772 

за спечелил  търга с тайно наддаване за отдаване под наем на Обект № 5.3 – „ГАРАЖ С 

РАБОТИЛНИЦА” находяща се в гр. София, ул. Шосе Банкя № 3 с полезна площ 55 кв. м. 

2. Определям наемна цена от 192 лв. /сто деветдесет и два/лева на месец с ДДС, която 

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

3. 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. 

4. 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“ . 

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

Младенов Цолов 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.  

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

заповедта 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/ 



 

 

 

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. № 18-1792/10.12.2020 г. и с изх. № 18-89/25.01.2021 г. и Заповед № РД 05-

17/04.02.2021 г. на Директора на ИПАЗР „Никола Пушкаров”, 

 

 

Н А Р Е Ж Д А М : 

 

 Във връзка с постъпил писмен отказ с ВХ № 94-72/05.04.2021 г. от участника Нели 

Илиева Райкова, с който същият посочва, че се отказва от участие в търг с тайно наддаване за 

отдаване под наем на Обект № 7.4: „ХАНГАР ЗА КОМБАЙНИ” находяща се в гр. София, ул. 

Шосе Банкя № 3 с полезна площ 54 кв. м. и на посочените по-горе основания: 

 

 1. Класирам на първо място участника „ГЕО ГРУП”ООД, ЕИК-131364056 за спечелил  

търга с тайно наддаване за отдаване под наем на Обект № 7.4 – „ХАНГАР ЗА КОМБАЙНИ” 

находяща се в гр. София, ул. Шосе Банкя № 3 с полезна площ 54 кв. м. 

2. Определям наемна цена от 252 лв. /двеста петдесет и два/лева на месец с ДДС, 

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

3. 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. 

4. 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“ . 

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

Цонев Райков 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.  

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

заповедта 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/ 



 

 

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. № 18-1792/10.12.2020 г. и с изх. № 18-89/25.01.2021 г. и Заповед № РД 05-

17/04.02.2021 г. на Директора на ИПАЗР „Никола Пушкаров”, 

 

 

Н А Р Е Ж Д А М : 

 

 Във връзка с постъпил писмен отказ с ВХ № 94-100/08.04.2021 г. от участника 

„СМТЛ СБЦ” ЕООД, с който същият посочва, че се отказва от участие в търг с тайно 

наддаване за отдаване под наем на Обект № 2.3: „ХАНГАР ЗА ТРАКТОРИ” находяща се в гр. 

София, ул. Шосе Банкя № 3 с полезна площ 126 кв. м. и на посочените по-горе основания: 

 

 1. Класирам на първо място участника „АИ ТИ ЕС ТРЕЙД ГРУП”ООД, ЕИК-

204174460 за спечелил  търга с тайно наддаване за отдаване под наем на Обект № 2.3 –

„ХАНГАР ЗА ТРАКТОРИ” находяща се в гр. София, ул. Шосе Банкя № 3 с полезна площ 126 

кв. м. 

2. Определям наемна цена от 400 лв. /четиристотин/лева на месец с ДДС, която следва 

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

3. 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. 

4. 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“ . 

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

Василева Василева 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.  

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

заповедта 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/ 



 

 

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. № 18-1792/10.12.2020 г. и с изх. № 18-89/25.01.2021 г. и Заповед № РД 05-

17/04.02.2021 г. на Директора на ИПАЗР „Никола Пушкаров”, 

 

 

Н А Р Е Ж Д А М : 

 

 Във връзка с постъпил писмен отказ с ВХ № 94-100/08.04.2021 г. от участника 

„СМТЛ СБЦ” ЕООД, с който същият посочва, че се отказва от участие в търг с тайно 

наддаване за отдаване под наем на Обект № 10: „ОБОСОБЕНА ПЛОЩ ДО НАВЕС ТИП 

МАРХИ” находяща се в гр. София, ул. Шосе Банкя № 3 с полезна площ 140 кв. м. и на 

посочените по-горе основания: 

 

 1. Класирам на първо място участника. „АИ ТИ ЕС ТРЕЙД ГРУП”ООД, ЕИК-

204174460 за спечелил  търга с тайно наддаване за отдаване под наем на Обект № 10 –

„Обособена площ до навес тип мархи” находяща се в гр.София, ул. Шосе Банкя № 3 с полезна 

площ 140 кв. м. 

2. Определям наемна цена от 140 лв./сто и четиридесет/лева на месец с ДДС, която 

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

3. 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. 

4. 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“ . 

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

Василева Василева 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.  

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

заповедта 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/ 



 

 

 

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. № 18-1792/10.12.2020 г. и с изх. № 18-89/25.01.2021 г. и Заповед № РД 05-

17/04.02.2021 г. на Директора на ИПАЗР „Никола Пушкаров”, 

 

 

Н А Р Е Ж Д А М : 

 

 Във връзка с постъпил писмен отказ с ВХ № 94-93/02.04.2021 г. от участника 

Трендафил Димитров Мирчев, с който същият посочва, че се отказва от участие в търг с тайно 

наддаване за отдаване под наем на Обект № 27: СКЛАД-ССД-I-част находяща се в опитно поле 

гр. Божурище с полезна площ 162 кв. м. и на посочените по-горе основания: 

 

 1. Класирам на първо място участника Найден Евтимов Петров, ЕГН-7105057427  за 

спечелил  търга с тайно наддаване за отдаване под наем на Обект № 27: СКЛАД-ССД-I-част 

находяща се в опитно поле гр. Божурище с полезна площ 162 кв. м. 

2. Определям наемна цена от 320 лв. /триста и двадесет/лева на месец с ДДС, която 

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

3. 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. 

4. 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“ . 

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

Евтимов Петров 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.  

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

заповедта 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/ 



 

 

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. № 18-1792/10.12.2020 г. и с изх. № 18-89/25.01.2021 г. и Заповед № РД 05-

17/04.02.2021 г. на Директора на ИПАЗР „Никола Пушкаров”, 

 

 

Н А Р Е Ж Д А М : 

 

 Във връзка с постъпил писмен отказ с ВХ № 94-67/06.04.2021 г. от участника Коста 

Борисов Илиев, с който същият посочва, че се отказва от участие в търг с тайно наддаване за 

отдаване под наем на Обект № 5.1: „Гараж работилница” находяща се в гр. София, ул. Шосе 

Банкя № 3 с полезна площ 58 кв. м., постъпил писмен отказ с ВХ № 94-62/06.04.2021 г. от 

участника Петко Тодоров Петков, с който същия посочва, че се отказва от участие в търг с 

тайно наддаване за отдаване под наем на Обект № 5.1 „Гараж работилница”, находяща се в гр. 

София, ул. Шосе Банкя № 3 с полезна площ 58 кв. м. и посочените по-горе основания: 

 

 1. Класирам на първо място участника Георги Тодоров Петков, ЕГН-7503096500 за 

спечелил  търга с тайно наддаване за отдаване под наем на Обект № 5.1: „Гараж-

работилница” находяща се гр. София, ул. Шосе Банкя № 3 с полезна площ 58 кв. м. 

2. Определям наемна цена от 205 лв. /двеста и пет/лева на месец с ДДС, която следва 

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

3. 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. 

4. 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“ . 

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

Тодоров Петков 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.  

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

заповедта 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/ 



 

 

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. № 18-1792/10.12.2020 г. и с изх. № 18-89/25.01.2021 г. и Заповед № РД 05-

17/04.02.2021 г. на Директора на ИПАЗР „Никола Пушкаров”, 

 

 

Н А Р Е Ж Д А М : 

 

 Във връзка с постъпил писмен отказ с ВХ № 94-101/09.04.2021 г. от участника 

Виктор Иванов Иванов, с който същият посочва, че се отказва от участие в търг с тайно 

наддаване за отдаване под наем на Обект № 19.2: „Автоработилница” находяща се в гр. София, 

ул. Шосе Банкя № 3 с полезна площ 55 кв. м., постъпил писмен отказ с ВХ № 94-102/09.04.2021 

г. от участника Коста Борисов Илиев, с който същия посочва, че се отказва от участие в търг с 

тайно наддаване за отдаване под наем на Обект № 19.2 „Автоработилница”, находяща се в гр. 

София, ул. Шосе Банкя № 3 с полезна площ 55 кв. м. и посочените по-горе основания: 

 

 1. Класирам на първо място участника Петко Желязков Петков, ЕГН-7105042387 за 

спечелил  търга с тайно наддаване за отдаване под наем на Обект № 19.2: „Автоработилница” 

находяща се гр. София, ул. Шосе Банкя № 3 с полезна площ 55 кв. м. 

2. Определям наемна цена от 185 лв./сто осемдесет и пет/лева на месец с ДДС, която 

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

3. 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. 

4. 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“ . 

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

Желязков Петков 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.  

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

заповедта 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/ 


