РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Добрич

ЗАПОВЕД
№ ДжС-09-12-24
Добрич 27.12.2018 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 от проведен на 19.12.2018г. търг за продажба на недвижими имоти – частна
държавна собственост, в изпълнение на Заповед на Областен управител на област
Добрич № ДжС-09-12-19/16.11.2018г.

НАРЕЖДАМ:
1. Определям: Ивелин Пейчев Ройдев, живущ в гр. Добрич, за купувач на
недвижим имот – частна държавна собственост, земя – 913 кв.м., представляваща ПИ
39459.501.360 по КККР на с. Кранево, общ. Балчик, подробно описан в АДС №
5613/25.10.2018г.
2. Купувачът да заплати в 14-дневен срок от влизането на заповедта в сила,
следните суми:
2.1
Цената на продавания недвижим имот, съгласно протокол от проведения
на 19.12.2018год. търг в размер на 11 999,00 лв. /единадесет хиляди деветстотин
деветдесет и девет лева/ без ДДС. Сумата да се внесе по сметка № BG88 UNCR 7000
3106 2031 02, банков код UNCRBGSF в “Уни Кредит Булбанк” АД - клон Добрич.
2.2
Режийни разноски – 2 % съгласно §3 ал.1 от ПЗР на ППЗДС, в размер на
287,98 лв. /двеста осемдесет и седем лева и деветдесет и осем стотинки/ с включен
ДДС, да внесе по сметка № BG88 UNCR 7000 3106 2031 02, банков код UNCRBGSF в
“Уни Кредит Булбанк” АД - клон Добрич.
2.3
ДДС върху цената на имота, съгласно ЗДДС, в размер на 2 447,80 лв.
/две хиляди четиристотин четиридесет и седем лева и осемдесет стотинки/, да се внесе
по сметка № BG88 UNCR 7000 3106 2031 02, банков код UNCRBGSF в “Уни Кредит
Булбанк” АД - клон Добрич.
3.
3 % местни данъци съгласно ЗМДТ, в размер на 359,97лв. /триста
петдесет и девет лева и деветдесет и седем стотинки/, да се внесат по сметка на
Териториална данъчна служба в приход на община Балчик.

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.
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