ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ
п.к. 9250 гр. Дългопол, ул. “Г. Димитров” №105; тел.:0517/2 21 85; факс:0517/2 21 35
ЗАПОВЕД
№ 1531
Дългопол, 22.12.2014 г.
Във връзка с Решение №60-8 от 31.10.2014 г. на Общински съвет – Дългопол и на основание
Заповед №1530/22.12.2014 г. на Кмета на Община Дългопол и протокол от 22.12.2014г. на комисията
по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска
собственост, находящ се в с. Аспарухово, Община Дългопол, Варненска област, а именно:
Урбанизирана територия, с площ 400 кв.м (четиристотин квадратни метра), съставляваща
поземлен имот с идентификатор №00789.30.672 (нула нула седем осем девет. три нула. шест седем
две) по кадастралната карта на с. Аспарухово, при граници: ПИ №№00789.30.658; 00789.30.657;
00789.30.656; 00789.30.673; 00789.30.636; 00789.30.671, начин на трайно ползване – ниско
застрояване (до 10 м), подробно описан в АОС №353 от 05.06.2009 г.
Н А Р Е Ж Д А М:
1.Определям за спечелил търга Георги Стефанов Гърдев, ЕГН ********** с постоянен адрес: гр.
Варна, община Варна, област Варна, ул.”Първи май” №34, ет.9, ап.26.
2.Продажната цена на имота е в размер на 5040.00 лв. (пет хиляди и четиридесет лева) с включен
ДДС.
3.Заплащане на цената в двуседмичен срок от датата на връчване на купувача на настоящата заповед
на касата в Център за информация и услуги на гражданите в Община Дългопол, а именно:
3.1.Цена на имота в размер на 5040.00 лв. (пет хиляди и четиридесет лева) с включен ДДС.
3.2.Дължимият местен данък в размер на 2.5 % по ЗМДТ – 105.00 лв. (сто и пет лева).
3.3.Режийни разноски в размер на 2% – 84.00 лв. (осемдесет и четири лева).
3.4.Стойността на разходите направени от Общината за изготвяне на експертна оценка от лицензиран
оценител в размер на 120.00 лв. (сто и двадесет лева).
4.Сключване на договор за продажба в едноседмичен срок от датата на представяне на надлежен
документ за платена цена, дължим местен данък, режийни разноски и разходите направени за
изготвяне на експертна оценка от приобретателя в полза на Община Дългопол.
Препис от настоящата Заповед да се връчи на Георги Стефанов Гърдев, отдел БФСД и Й.
Калчева – гл. специалист „Приходи” в Община Дългопол за сведение и изпълнение.
Заповедта може да се обжалва от заинтересованите лица по реда на АПК.
Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Февзи Хасан – Директор дирекция
УТОСЕЕЕУЗГФ.
МАРИНКА ИВАНОВА
Кмет на Община Дългопол
Съгласувал:
Юрисконсулт при Община Дългопол
Невен Боев
Съгласувал:
Директор дирекция УТОСЕЕЕУЗГФ
Февзи Хасан
Съгласувал:
Началник отдел БФСД
Нина Димитрова
Изготвил:
Старши специалист ОС
Наталия Иванова

