РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
ЗАПОВЕД
№РД-08-76
Ловеч 02.12.2013 г.
На основание чл. 59, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната
собственост (ППЗДС), във връзка с решение №РТ-13/29.08.2013 г. на министъра на
транспорта, информационните технологии и съобщенията, протокол от 16.10.2013 г. на
комисията по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна
собственост в управление на ДП „Национална компания железопътна инфраструктра”,
утвърден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и
съгласно писмо изх. №ЖИ-27906/25.11.2013 г. на ДП „Национална компания железопътна
инфраструктра”
Н А Р Е Ж Д А М:
Oпределям „ЕКОИНДЪСТРИС 2007” ЕООД, с ЕИК ******, със седалище и адрес на
управление: гр. Пловдив, **********, с управител П. М. Б. с ЕГН ***********,
представляван от И. В. С. съгласно пълномощно рег. №****, за КУПУВАЧ на имот – частна
държавна собственост, в управление на ДП „Национална компания железопътна
инфраструктра”, актуван с АЧДС №2737/12.11.2012 г., представляващ: поземлен имот с
идентификатор 73198.502.582 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.
Троян, с площ 1 429 кв. м, находящ се на ул. „Опълченска” №3; при граници на имота:
поземлен имот 73198.502.575, поземлен имот 73198.502.576, поземлен имот 73198.502.584,
поземлен имот 73198.502.583.
Предложената на търга цена за имота от КУПУВАЧА е в размер на 44 500.00 лв.
(четиридесет и четири хиляди и петстотин лева) без ДДС.
КУПУВАЧЪТ следва да извърши следните плащания:

24 500.00 лв. (двадесет и четири хиляди и петстотин лева), представляващи
разликата между предложената цена за имота – 44 500.00 лв. (четиридесет и четири
хиляди и петстотин лева) без ДДС и внесения депозит за участие в търга – 20 000.00
лв. (двадесет хиляди лева); същата следва да се плати по сметка на ДП „Национална
компания железопътна инфраструктра” в „Централна кооперативна банка”, клон
„Химимпорт”, IBAN: BG11CECB97901019100900, SWIFT BIC: CECBBGSF;

890.00 лв. (осемстотин и деветдесет лева) режийни разноски, на основание чл.
59, ал. 7 от ППЗДС, представляващи 2% от предложената цена за имота, която следва
да се заплати по сметка на ДП „Национална компания железопътна инфраструктра” в
„Централна
кооперативна
банка”,
клон
„Химимпорт”,
IBAN:
BG11CECB97901019100900, SWIFT BIC: CECBBGSF;

890.00 лв. (осемстотин и деветдесет лева) местен данък, преставляващи 2% от
предложената цена за имота, които да се заплатят по сметка на Община Троян;

44.50 лв. (четиридесет и четири лева и петдесет стотинки) такса за вписване,
представляваща 0.1% от предложената цена за имота, която следва да се заплати по
сметка на Агенцията по вписванията по местонахождение на имота.
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Настоящата заповед да се обяви съгласно чл. 56 от ППЗДС.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в
14-дневен срок от съобщаването й.
След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на спечелилия търга участник.
На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗДС посочените по-горе суми да се внесат в 14дневен срок от влизане в сила на заповедта.
Платежните документи да се представят в Областна администрация – Ловеч за
сключване на договор за покупко-продажба.
Изпълнението на заповедта възлагам на Стефка Станева – старши експерт в дирекция
АКРРДС.
След влизане в сила на заповедта, препис от същата да се връчи на заинтересованите
лица за сведение и изпълнение.
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