РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Добрич

ЗАПОВЕД

№ ДжС-09-12-8

Добрич 20.07.2017 год.
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 55 ал. 1 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 28.06.2017 г. търг за продажба на недвижим имот –
частна държавна собственост, в изпълнение на Заповед № ПД-118/28.04.2017 г. и
Решение № РТ-18 от 28.04.2017 г. на Министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията.
НАРЕЖДАМ:
1. Определям: Димчо Тодоров Димов, гр. Добрич, за купувач на недвижим
имот – частна държавна собственост, представляващ апартамент №3, находящ се на
първи жилищен етаж, блок № 5, бул. „Добричка епопея“, жп гара-юг, гр. Добрич,
област Добрич, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор
72624.627.4249.1.5, подробно описан с АДС № 5469/25.11.2016 г.
2. Купувачът да заплати в 14-дневен срок от влизането на заповедта в сила,
следните суми:
2.1.
Сума в размер на 5 450,00 (пет хиляди четиристотин и петдесет)
лева, представляваща разликата между предложената цена за имота – 10450,00 (десет
хиляди четиристотин и петдесет) лева, без ДДС и внесеният депозит за участие в
търга – 5000,00 (пет хиляди) лева. Сумата да се внесе по сметка на ДП „НКЖИ“ – гр.
София в банка „ЦКБ“ АД, IBAN BG16CECB97901019100907, BIC CECBBGSF.
2.2.
Режийни разноски – 2 % съгласно §3 ал.1 от ПЗР на ППЗДС, в
размер на 209,00 (двеста и девет) лева , да внесе по сметка на ДП „НКЖИ“- гр. София
в банка „ЦКБ“ АД, IBAN BG16CECB97901019100907, BIC CECBBGSF.
2.3.
Местен данък – 3 % съгласно ЗМДТ, в размер на 313,50 (триста и
тринадесет лева и петдесет стотинки), да се внесе по сметка на Община град Добрич.

2.4.
Такса вписване – 0,1 %, в размер на 10,45 (десет лева и
четиридесет и пет стотинки), да се внесе по сметка на Агенцията по вписвания.
3. Собствеността се прехвърля на купувача от датата на сключване на Договор
за покупко-продажба.
4. Заповедта да се съобщи на участника в търга по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
5. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й пред
Административен съд Добрич.
6. Заповедта да се изнесе на информационното табло за обяви на Областна
администрация Добрич, и публикува на интернет страницата на администрацията.
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