РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

ЗАПОВЕД
№ РД-08-24
Ловеч 05.04.2017 г.
На основание чл. 43, ал. 4 от Закона за държавната собственост, чл. 59, ал. 6 от
Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), във връзка с
решение № РТ-4/23.01.2017 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и
съобщенията, протокол от провеждане на търг с тайно наддаване от 15.03.2017 г. 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 наш вх. № ДС-96/29.03.2017
г. от ДП „Национална компания железопътна инфраструктра”

Н А Р Е Ж Д А М:
Oпределям ГЕОРГИ ПЕТКОВ КРЪСТЕВ с ЕГН ***, с л.к. № *** издадена на *** г.
от МВР Ловеч, с адрес: с. Петревене, общ. Луковит, ул. „Христо Ботев“ № 17, за КУПУВАЧ
на имот – частна държавна собственост, в управление на ДП „Национална компания
железопътна инфраструктра”, актуван с АЧДС № 1669/14.06.2004 г., представляващ:
поземлен имот № 000082 в землишето на с. Петревене, местност През Панега, общ.
Луковит, с площ 1,818 дка; при граници на имота: поземлен имот № 045003 – полска
култура, поземлен имот № 045009 – полска култура, поземлен имот № 000083 – жп линия.
Предложената на търга от КУПУВАЧА цена за имота е в размер на 6 412.00 лв. (шест
хиляди четиристотин и дванадесет лева) без ДДС.
КУПУВАЧЪТ следва да извърши следните плащания:

по сметка на ДП „Национална компания железопътна инфраструктра” в
Societe Generale Експресбанк АД, IBAN: BG40TTВB94001526738635, SWIFT BIC:
TTBBBG22:

3 412.00 лв. (три хиляди четиристотин и дванадесет лева) представляващи разликата между предложената цена за имота – 6 412.00 лв.
(шест хиляди четиристотин и дванадесет лева) без ДДС, и внесения депозит за
участие в търга – 3 000.00 лв. (три хиляди лева);

128.24 лв. (сто двадесет и осем лева и 24 ст.) – режийни разноски,
представляващи 2% от предложената цена за имота, на основание §3, ал. 1 от
ПЗР на ППЗДС, във връзка с чл. 59, ал. 7 от ППЗДС;

192.36 лв. (сто деветдесет и два лева и 36 ст.) местен данък, преставляващи 3%
от предложената цена за имота, които да се заплатят по сметка на Община Луковит;
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10.00 лв. (десет лева) такса за вписване, представляваща 0.1% от
предложената цена за имота, но не по-малко от 10.00 лв., която следва да се заплати
по сметка на Агенцията по вписванията по местонахождение на имота.
Настоящата заповед да се връчи на участниците в търга по реда на
Административнопроцесуалния кодекс, съгласно чл. 55, ал. 2 от ППЗДС и 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 Георги Петков Кръстев.
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.

ПЕНКА НИКОЛОВА /п/
Областен управител
на област Ловеч
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