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НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ 

ТЕРИ ТО РИ А ЛН А  ДИРЕКЦИЯ НА НАП СОФ ИЯ

1000 София. ул. "Триадица" №  2 Телефон: (02) 98595386 Факс: (02) 98595328 E-mail: m .l.nikolova4{:ro22.nra.bg

Изх. № С220022-178-0019006/22.08.2022 г.
Изх. № 10-00-4374/25.08.2022Г.
ТД на НАП София

ОТНОСНО: предстоящо провеждане на търг по реда на ДОПК

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с образувано изпълнително дело № 22140008216/2014 г, по описа 

на ТД на НАП София, Дирекция „Събиране“, отдел „Публични вземания1' 

образувано срещу ЮЛИАНА СЛЕВЕЙКОВА ЦИКАЛОВА ЕГН 3107046759, Ви 

изпращам за сведение Съобщение за търг с тайно наддаване с изх.№ С220022-111- 

0002565/22.08.2022 г., който ще се проведе на 08.09.2022 г. от 13.30 часа в сградата 
на ТД на НАП София, ул. “Триадица'5 № 2.

Уведомявам Ви, че съгласно чл. 243, ал. 3 от ДОПК, съобщението следва да 

се постави на определени места в служебните помещения на органите, установили 

публичните вземания.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Съобщение за търг с тайно наддаване с изх. № С220022- 

111-0002565/22.08.2022 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД 

БУЛ. „ВИТОША 2“

ГР. СОФИЯ

22.8.2022 г.

Бинка Борисова
публичен изпълнител
Siqned by. Binka Slavchova Borisova
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▼ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ 

ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП СОФИЯ
1000 София. ул. "Аксаков“ №  21 Телефон: (02) 9859  3801 Факс: (02 ) 9864810  H-maif: tdd_scdm_gradw ro22.nra.bg

Изх.№ С220022-111-0002565/22.08.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

Подписаният Бинка Борисова, на длъжност публичен изпълнител при ТД на НАП 
София, дирекция „Събиране“, съобщавам, че по изпълнително дело № 22140008216/2014 
г. по описа на същата дирекция ще се проведе търг с тайно наддаване, по реда на чл. 251 - 
чл. 254, ал. 8, изр. първо от ДОПК в сградата на ТД на НАП София, дирекция „Събиране", 
гр. София, ул. „Триадица” № 2, на 08.09,2022 г., от 13.30 ч. на следния недвижим имот:

1. Поземлен имот по плана за обезщетяване, находящ се в землището на с. Бокиловци, 
общ. Берковица, представляваща ПАСИЩЕ, МЕРА от 2.029 дка, девета категория, 
местност „Странье“.

Първоначални цена: 1 231 лева / хиляда двеста тридесет и един лева /

2. Поземлен имот, представляващ ливада от 2.975 дка, находяща се в землището на 
селището Боровци, общ. Берковица, четвърта категория, местност „Мановото“

Първоначални цена: 2 136 лева / две х и л я д и  с т о  тридесет и шест лева /

Огледът на недвижимия имот ще се извършва всеки присъствен ден от 29.08.2022 г. 
до 02.09.2022 г., от 10.00 ч. до 16.00 ч., по местонахождение на имотите.

Предложенията за участие в търга се подават в сградата на ТД на НАП София, ул. 
„Триадица” № 2 всеки присъствен ден от 29.08.2022 г. до 02.09.2022 г., от 9.00 ч. до 17.30 
ч„ както и по пощата с пощенско клеймо до 02.09.2022 г. включително.

Разглеждането на предложенията ще се извърши на 08.09.2022 г. от 13.30 ч„ в 
сградата на ТД на НАП София, ул. „Триадица” № 2

Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената , ачална продажна 
цена, се внася по банков път до 02.09.2022 г. /включително/, в ТБ “УНИКРЕДИТ 
БУЛБАНК” АД - IBAN: BG54 UNCR 9660 3320 2966 13, BIC: UNCR BGSF

Доплащането на окончателната цена на недвижимия имот от обявения/те за купувач/и 
участници в търга се извършва по безкасов начин в ТБ ОББ АД - IBAN: 
BG09UBBS88883322943300, BIC: UBBS BG SF
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НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ 
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП СОФИЯ

1000 София, ул. “Аксаков" №  21 Телефон: (02 ) 9859  3801 Факс: (02) 9864810  E-mail: tdd_sotia_gr a d ^ r o 22 .nra.bg

Съгласно предвидените в ЗСПЗЗ ограничения при придобиване право на 
собственост върху земеделски земи, участниците в търга следва да удостоверяват 
наличието на обстоятелствата, които им дават право да придобиват земеделски земи, 
като приложат към предложението за участие в търга следните документи:

1. данни за гражданството/ата на участник -  физическо лице (декларация или 
др. документ);

2. данни за уседналост в Република България -  декларация или друг документ, с 
който предложителят (с изключение на юридическо лице с регистрация по 
българското законодателство) да удостовери, че пребивава/е установен в Република 
България повече от 5 години; когато предложителят е юридическо лице с регистрация 
по българското законодателство по-малко от 5 години, срокът на 
пребиваване/установяване в България повече от 5 години се удостоверява за всеки 
един от съдружниците в дружеството, членовете на сдружението или учредителите на 
акционерното дружество;

3. декларация или друг документ, от които да е видно, че акционерите в 
акционерното дружество -  предложител (с изключение на еднолично акционерно 
дружество), не са пряко или косвено дружества, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим и не са чужденци или чуждестранни юридически 
лица, извън посочените по чл. 3, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от ЗСПЗЗ.
Условията и правилата за провеждане на търга, както и описанието на недвижимия 
имот и продажна цена са на разположение в сградата на ТД на НАП София и на 
страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg

За контакти: телефон -  02/9859 5361
e-mail -  b.borisova@ro22.nra.bg

2 4 .8 .2022  г.

X Б.Б.
Бинка Б орисова
П убличен изпълнител
Siq ned  by: Binka Slavchova Borisova
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Поземлен имот по плана за обезщетяване, н а х о дя т  се  в 
землището на с. Бокиловци, ЕКАТЕ 05253 , общ . 
Берковица, представляваща ПАСИЩ Е, М ЕРА от 2 .029  
дка. девета категория, местност „Странье“.

Имота с в близост до  
последните къщи на селото, 
които обаче са необитаеми 
от години. Теренът е сино  
наклонен, каменист, 
обрасъл с храсти и бодливи 
разстсння, както и 
самозапесили се  единични 
дървета. Граничи от ю г с  
дере, а от  север с коларски 
път. Теренът е неограден, 
без елементи на техническа 
инфраструктура. Има 
наложена предходна  
възбрана по реда на ГПК. 
Сьгл. постъпил отговор от  
ЧСИ-налице са предпост, на 
чд.433, а л .! ,т .8  от  ГПК.

с.Бокиловци, община 
Берковица, област 

Монтана,
1 1 231.00 лв. 246.20 лв.
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Поземлен имот. представляващ ливада от 2 .975  дка. 
н&чодяща се в землището на селището Боронцн. общ. 
Берковица четвърта категория, местност „Мановото". 
имот Лгй 03072 по плана за земеразделяне.

Имота се намира па около 3 
км. от имотните граници на 
е. Боровки. югозапад но от 
селото, по пътя за есло 
Гаганица. До имота води 
около 1500 км. черен гтът. 
отбевка за с. Гаганица-в 
южма посока от т>тя. който 
в последвпата сс част 
преминава в тясна пътека. 
Имота не граничи с път с 
трайна настилка. Терен7>т е 
леко наклонен, обрасъл с 
високи храсти и 
самозалесиди се дървета. 
Нео1'рядсн. без елементи па 
техническа инфраструктура. 
Има наложена предходна 
възбрана по реда на ГПК. 
Съгл. постъпил отговор от 
ЧСИ-налице са предпост. на 
чл.433, ал.1, т.8 от ГПК.

с.Норовцн. община 
Берковица, област 

Монтана,
1 2 136.00 лв. 427.20 лв.

24.0.2022 г.

X  Б.Б.

Бинка Борисова

Публичен изпълнител

Sianed by: Binka Slavchova Borisova


