РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
ЗАПОВЕД
№РД-08-51
Ловеч, 17.07.2013 г.
На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 49, ал. 1 от Закона за държавната собственост, във
връзка с чл. 55 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и протокол
на комисия, назначена със заповед №РД-08-45/30.05.2013г. за провеждане на търг с тайно
наддаване от 12.07.2013г.,
НАРЕЖДАМ:
Определям Димитър Георгиев Минчев с ЕГН ********, л. к. **********, издадена на
******* от МВР - Ловеч и адрес: гр. Троян, ******************* за КУПУВАЧ на имот –
частна държавна собственост, актуван с АЧДС №2529/17.12.2010г., представляващ:
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 73198.502.393.1.11 по КККР на гр. Троян –
апартамент №2 със ЗП от 73.71 кв.м. /с прилежащите избено помещение №19 с площ 7.48
кв.м. и таванско помещение №19 с площ 8.79 кв.м./, находящ се на ул. „Захари Стоянов“ №14,
вх. Б в гр. Троян, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж
73198.502.393.1.12 и 73198.502.393.1.2; под обекта – няма; над обекта – 73198.502.393.1.13.
Предложената на търга от КУПУВАЧА цена на имота е в размер на 35 035.00 лв.
(тридесет и пет хиляди и тридесет и пет лева) без ДДС.
Купувачът следва да извърши следните плащания:
І. По сметка на Областен управител на област Ловеч – BG92 UBBS 8002 3106 1971
07, BIC – UBBS BGSF – ОББ – АД-клон Ловеч
- 30 035.00 лв. (тридесет хиляди и тридесет и пет лева) без ДДС, представляваща
разликата между стойността на имота, достигната на търга с приспаднат депозит от 5 000.00
лв., внесен по сметка на Областен управител на област Ловеч ВG 79 UBBS 8002 3300 1232 33,
BIC - UBBS BGSF с вносна бележка №FT13191192100066 от 10.07.2013г. на ОББ – АД - клон
Троян;
- 700.70 лв. (седемстотин лева и 70 ст.) – 2% режийни разноски, съгласно §3 от ПЗР на
ППЗДС;
- 7 294.29 лв. (седем хиляди двеста деветдесет и четири лева и 29 ст.) – 20% ДДС
съгласно чл. 45, ал. 7 от ЗДДС.
ІІ. По сметка на Община Троян, отдел „Местни приходи“:
- 700.70 лв. (седемстотин лева и 70 ст.) – 2% местен данък съгласно чл. 46 и чл. 47, ал.
2 от ЗМДТ; чл. 35, ал. 2 от Наредба №6 за определяне размера на местните данъци на
територията на Община Троян.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга по реда на чл. 61 от
Административнопроцесуалния кодекс, както и да бъде обявена съгласно чл. 56 от ППЗДС.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й.
След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на Димитър Георгиев Минчев,
гр. Троян.
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На основание чл. 57, ал.1 от ППЗДС, посочените по-горе суми да се внесат в 14-дневен
срок от влизането в сила на заповедта.
Платежните документи да се представят в Областна администрация гр. Ловеч за
сключване на договор за продажба.
Препис от заповедта да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

МИЛКО НЕДЯЛКОВ /п/
Областен управител
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