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З А П О В Е Д  

 
 

№РД-08-314 
 

Крушари, 12.07.2018г.  
 
 

На основание чл.44 ал.1 т.2 от ЗМСМА, чл.112 ал.2 от Наредба №8 и протокол за 
проведен търг с тайно наддаване от 12.07.2018г.  
 
 
 
 

З А П О В Я Д В А М : 
 
 

I.Определям Иван Митев Иванов с постоянен адрес с.Крушари, ул.“Девети 
септември“ №24 за купувач на общински имот – частна общинска собственост, както 
следва: 

1.Поземлен имот №015012 с площ от 5,513 дка, IV категория с НТП – нива по КВС 
на с.Бистрец, актуван с АОС №949/23.03.2009г. на цена от 6820,00 лв. (шест хиляди 
осемстотин и двадесет лева), съответстваща на достигнатата на търга цена, която 
купувача трябва да заплати в брой в касата на общината или по банков път по банкова 
сметка : BG04IORT80888497522700 ; BIC: IORTBGSF; вид плащане 445600 при ТБ 
«Инвестбанк» АД. 

1.1.Купувачът да заплати върху стойността на имота: 
-  3% местен данък по чл.47 ал.2 и 3 от ЗМДТ в размер на 204,60 лв. в брой в 

Данъчна служба с.Крушари или по банкова сметка : BG04IORT80888497522700 ; BIC: 
IORTBGSF; вид плащане 442500 при ТБ «Инвестбанк» АД. 

2.Втори по цена Яница Панайотова Кирова  с предложена цена от 6620,00 лв. 
 
II.Определям Иван Митев Иванов с постоянен адрес с.Крушари, ул.“Девети 

септември“ №24 за купувач на общински имот – частна общинска собственост, както 
следва: 

1.Поземлен имот №015015 с площ от 3,625 дка, IV категория с НТП – нива по КВС 
на с.Бистрец, актуван с АОС №231/02.12.2002г. на цена от 4560,00 лв. (четири хиляди 
петстотин и шестдесет лева), съответстваща на достигнатата на търга цена, която 
купувача трябва да заплати в брой в касата на общината или по банков път по банкова 
сметка : BG04IORT80888497522700 ; BIC: IORTBGSF; вид плащане 445600 при ТБ 
«Инвестбанк» АД. 

1.1.Купувачът да заплати върху стойността на имота: 
-  3% местен данък по чл.47 ал.2 и 3 от ЗМДТ в размер на 136,80 лв. в брой в 

Данъчна служба с.Крушари или по банкова сметка : BG04IORT80888497522700 ; BIC: 
IORTBGSF; вид плащане 442500 при ТБ «Инвестбанк» АД. 

2.Втори по цена Яница Панайотова Кирова  с предложена цена от 4360,00 лв. 
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III.Купувачът е длъжен да внесе цените и дължимите данъци в 7 (седем) дневен 

срок, след изтичане на срока за обжалване на заповедта(14 дни). Ако купувачът не внесе 
горепосочените суми в определен срок се приема, че се е отказал от сключването на 
сделката и внесения му депозит се задържа. 

За сключване на сделка се поканва втория по цена участник.  
 
IV.Договорът за покупко-продажба се сключва в 7 (седем) дневен срок след 

изтичане на срока за обжалване на заповедта и след представяне на платежен документ 
за внесените по-горе суми. 
 

V.Имотите, предмет на продажба да се предадат на купувача с приемо-
предавателен протокол. 

 
VI.Заповедта да се обяви на таблото за обяви в сградата на Община Крушари и на 

интернет страницата на общинската администрация – www.krushari.bg. 
 
 
Настоящата заповед да се съобщи на купувача и на съответните длъжностни лица 

от общинската администрация за сведение и изпълнение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ДОБРИ СТЕФАНОВ /n/ 
Кмет на Община Крушари 
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