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ДО 

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР 

ГР. СОФИЯ, УЛ. „БУДАПЕЩА ” № 16 

„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА” АД 

ГР. СОФИЯ, УЛ. „ТРИ УШИ” № 10 

ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

от „ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 

102192707, гр. София, п.к. 1712, р-н Младост, 

бул. Александър Малинов № 80A, 

представлявано от Димитър Чернев Янков, 

изпълнителен директор 

Относно: сделка, по чл. 114, ал. 3 ЗППЦК 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

На основание чл. 114а, ал. 9 вр. чл. 114, ал. 3 и чл. 100т, ал. 1 и 3 ЗППЦК Ви 

уведомяваме за следното: 

„НЕФТОХИМ - ИНВЕСТ ФИНАНС“ АД е дъщерно дружество по смисъла на § 

1, т. 10 от ДР на ЗППЦК на „ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ“ АД. 

Със Заповед № ЗС -120 от 17.03.2021 г. на Министъра на отбраната на 

Република България „НЕФТОХИМ - ИНВЕСТ ФИНАНС“ АД, ЕИК 831832631 е 

обявено за купувач на имот частна – държавна собственост на Министерство на 

отбраната, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 65231.912.519 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Самоков, община Самоков, област 

София одобрени със Заповед № РД-18-3/27.01.2005 г. на изпълнителен директор на 

АГКК, с адрес на имота: гр. Самоков, с площ от 117 658 кв.м, с трайно предназначение 

на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: друг вид поземлен имот без 

определено стопанско предназначение, при съседи: 65231.912.523, 65231.912.520, 

65231.912.510, 65231.913.585, 65231.913.330, застроен с 22 сгради с обща застроена 

площ от 20 642 кв.м. (Имота), подобно описани в искането за одобрение на сделката, за 

което е изпратено надлежно уведомление в съответствие с изискванията на ЗППЦК, 

при цена съгласно направеното тръжно предложение от „НЕФТОХИМ - ИНВЕСТ 

ФИНАНС“ АД в размер на 3 220 000,00 лева (три милиона двеста и двадесет хиляди 

лева). Пълният  размер на цената, заедно със съответно дължимите: данък добавена 

стойност, режийни разноски и местен данък, са платени изцяло на 13.03.2021 г. 

На 22.04.2021 г. е подписан договора за продажба на Имота между 

„НЕФТОХИМ - ИНВЕСТ ФИНАНС“ АД, като купувач, и Министерство на отбраната, 

като продавач. На основание чл. 58, ал. 2 от Правилника за приложение на Закона за 

държавната собственост „Собствеността се прехвърля на купувача от датата на 

сключването на договора.“ Договорът подлежи на вписване в служба по вписванията 

Самоков.  

 

…………………………. 

Димитър Чернев Янков 

Изпълнителен директор 
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