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З  А  П  О  В  Е  Д

№ ДС-09-6/23.01.2014 г.
гр.Силистра

На основание чл.55, ал.1 от ППЗДС във връзка с чл.42, чл.43 от
ППЗДС и резултатите от проведения търг с тайно наддаване на 15.01.2014
г. /Протокол с вътрешен №1-1530-2/20.01.2014г./, съгласно Заповед №
ДС-09-59/09.12.2013 г. на областен управител на област Силистра за
продажба на недвижим имот-частна държавна собственост

О П Р Е Д Е Л Я М:

1. ЕТ „ДЖИЛИ-СОЙ-ДЖИХАНГИР ИБРЯМ”, със седалище и адрес на
управление гр. Дулово, ул.„Васил Левски” № 2, ет. 4, ап. 14 община Дулово,
област Силистра, вписан в Търговския регистър с ЕИК 118039182, за купувач
на недвижим имот-частна държавна собственост, представляващ: незастроен
поземлен имот с идентификатор 24030.501.9203 и площ 1256 (хиляда двеста
петдесет и шест) кв.м. в урбанизирана територия, с недефиниран начин на
трайно ползване, находящ се в гр.Дулово, ул.„Плиска“, община Дулово, област
Силистра. Стар идентификатор: 24030.501.3141; Номер на предходен план: 26,
квартал 7, част от парцел 1, при граници на имота: Поземлени имоти с
идентификатори: 24030.501.9202, 24030.501.9066, 24030.501.92040,
24030.501.9065, съгласно скица № 15-7758/04.12.2013 г. по КККР, одобрени
със Заповед № РД-18-51/31.08.2007 г. на ИД на АГКК, описан в АЧДС №
3686/15.11.2013 г.

2. Достигнатата на търга цена на имота е 8 050,00 (осем хиляди и
петдесет) лева без ДДС.

3. Купувачът е длъжен да внесе цената, дължимите данъци, такси и
режийни разноски в 14 дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед.
В противен случай се приема, че същият се е отказал да заплати предложената
от него цена, в 14 дневен срок се насрочва нов търг на основание чл. 57, ал. 4
от ППЗДС.

Купувачът следва да заплати следните суми:
По сметка на Областна администрация на област Силистра:

Банка: SG EKCПРЕСБАНК
IBAN: BG93TTBB9400 3105 016145
BIC TTBBBG22

- 5 652,00 (пет хиляди шестстотин петдесети и два) лева без ДДС,
представляващи разликата до сто процента от стойността на имота,
достигната на търга с приспаднат депозит за участие в търга на стойност
2398,00 (две хиляди триста деветдесет и осем) лева внесен с преводно
нареждане № 140113310515040 от 13.01.2014 г. до „РАЙФАЙЗЕНБАНК“
ЕАД.
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- 161,00 (сто шестдесет и един) лева, представляващи 2% (два процента)
режийни разноски, съгласно § 3, ал.1 и 2, от Преходните и заключителни
разпоредби на ППЗДС.

- 1 674,40 (хиляда шестстотин седемдесет и четири лева и четиридесет
стотинки) лева, представляващи – 20 % (двадесет процента) ДДС на
основание чл. 45 и във връзка с чл. 26 от ЗДДС, върху достигнатата
стойност на имота в търга.

По сметка на отдел МДТ на община Дулово:

- 161,00 (сто шестдесет и един) лева, - представляващи 2% (два
процента) местен данък на основание чл.47, ал.2 от ЗМДТ.

По сметка на Агенцията по вписванията:

- 10 (десет) лева – такса вписване на договора, съгласно чл. 2 от Тарифа
за държавни такси, събирани от Агенцията по вписванията.

4. Настоящата Заповед да се обяви на видно място в сградата и на сайта на
Областна администрация.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд - Силистра в
14-дневен срок от съобщаването на участниците.

ДЖАНАН ХАЛИЛ
За Областен управител на област Силистра
(На основание Заповед №РД-21-3/21.01.2014 г.)
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7500 Силистра, ул. „Добруджа” №27;тел.: +359 86 818 822; факс: +359 86
818 851,

e-mail: ss@ss.goverment.bg, web: www.silistra.government.bg


