
 
 

РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

Областен управител на област Добрич 
 

 
 

 З А П О В Е Д  

№ ДжС-09-12-4 

Добрич 20.03.2020 год. 

 

 На основание чл. 59 ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната 

собственост и въз основа на протокол, утвърден от Министъра на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията, относно проведен на 14.02.2020г. търг за 

продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, в изпълнение на Заповед 

№ ПД-289/20.12.2019г. и Решение № РТ-34 от 20.12.2019г. на Министъра на 

транспорта, информационните технологии и съобщенията 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

1. Определям: Метин Шефкъ Ешереф, ЕГН 6806257980, л.к. № 640322853, изд. на 

29.06.2010г. от МВР – Добрич, с адрес гр. Добрич, ж.п. „Блокове“, бл. 4, ет. 2, ап. 9, за 

купувач на  недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ апартамент 

№ 3, находящ се на първи жилищен етаж, представляващ самостоятелен обект в сграда 

с идентификатор 72624.627.4274.4.4 по КККР на гр. Добрич, общ. град Добрич, област 

Добрич, одобрени със Заповед № РД-18-15/12.05.2005г. от Изпълнителния директор на 

АГКК, с местонахождение: сграда № 4, бл. 13 в гр. Добрич, бул. „Добричка епопея” жп 

гара – юг, със ЗП – 31,89 кв.м. (тридесет и едно цяло и осемдесет и девет стотни), 

състоящ се от две стаи, при граници на апартамента: на същия етаж самостоятелен 

обект с идентиф. 72624.627.4274.4.5 и 72624.627.4274.4.3, както и 24,26 (двадесет и 

четири цяло двадесет и шест стотни) % ид.части от общите части на сградата, съгласно 

АЧДС № 5601/02.10.2018 г. 

 

2. Купувачът да заплати в 14 дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, 

следните суми: 

 
2.1. Сума в размер на 4 600,00 (четири хиляди и шестстотин) лева, 

представляваща разликата между предложената цена за имота - 8 600,00 (осем хиляди и 
шестстотин) лева без ДДС, и внесения депозит за участие в търга - 4 000,00 (четири 
хиляди) лева. Сумата да се внесе по сметка на ДП „НКЖИ“ – гр. София в банка „ЦКБ“ 
АД, IBAN BG16CECB97901019100907, BIC CECBBGSF. 
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2.2. Сума в размер на 172,00 (сто седемдесет и два) лева режийни разноски, 
представляваща 2 % от предложената цена за имота, на основание §3, ал. 1 от ПРЗ на 
ППЗДС, във връзка с чл. 59, ал. 7 от ППЗДС. Сумата да се внесе по сметка на ДП 
„НКЖИ“ – гр. София в банка „ЦКБ“ АД, IBAN BG16CECB97901019100907, BIC 
CECBBGSF. 

3. Купувачът заплаща и сума в размер на 258,00 (двеста петдесет и осем и 
осем) лева местен данък, представляваща 3 % от предложената цена за имота по сметка 
на община Добрич, и такса вписване в размер на 10,00 (десет) лева. 

4. Собствеността се прехвърля на купувача от датата на сключване на Договор за 

покупко-продажба. 

5. Заповедта да се съобщи на участника в търга по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс. 

6. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й пред 

Административен съд  Добрич. 

7. Заповедта да се изнесе на информационното табло за обяви на Областна 

администрация Добрич, и публикува на интернет страницата на администрацията.   

  

 

 

КРАСИМИР КИРИЛОВ 

Областен управител на област Добрич 
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