
О Б Щ И Н А  П Р И М О Р С К О ________
п.к. 8180 гр. Приморско, код на Община Приморско 0550 кмет: 0550/ 3-30-00 
ул. Трети март 56 секретар: 0550/ 3-36-42

З А П О В Е Д

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и ал. 6 от ЗОС и чл. 75, ал. 1 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи -  
общинска собственост на Община Приморско и като взех предвид резултатите от 
проведения на 03.07.2019г., съгласно моя заповед № 470/21.06.2019г., издадена в 
изпълнение на Решение № 564/28.03.2019г. на Общински съвет -  гр. Приморско, 
публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна собственост 
на община Приморско, отразени в протокол от 03.07.2019г. на Комисия, назначена със 
Заповед № 551/03.06.2019г. на Кмета на Община Приморско,

З А П О В Я Д В А М :

1. ОБЯВЯВАМ класирането на участниците в проведения публичен търг с тайно 
наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, съгласно АЧОС 
№2856/07.03.2018 г. вписан с вх.рег. №3165/14.03.2018 г., Акт №20, том 9 при СВ, 
представляващ: ПИ с идентификатор 52129.25.414(петдесет и две хиляди сто двадесет и 
девет, точка, двадесет и пет, точка, четиристотин и четиринадесет), целият с площ 4 153 
(четири хиляди сто петдесет и три)кв.м., по КККР на с. Ново Паничарево, местност „Кара 
Еленина кория”, община Приморско. При граници на имота: 52129.25.415 и 52129.25.424. 
Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. 
Категория на земята при неполивни условия: Девета, както следва:

На първо място Тодор Георгиев Митрев с ЕГН и адрес: с.
, ул. с предложена цена в размер на -  5 000,00 лв. (пет хиляди

лева).
На второ място -  няма класиран.

2. ОПРЕДЕЛЯМ, Тодор Георгиев Митрев с ЕГН > и постоянен адрес:
с. — а , ул. за спечелил търга с тайно наддаване и за купувач на
недвижим имот, частна общинска собственост, съгласно АЧОС №2856/07.03.2018 г. 
вписан с вх.рег. №3165/14.03.2018 г., Акт №20, том 9 при СВ, представляващ: ПИ с 
идентификатор 52129.25.414(петдесет и две хиляди сто двадесет и девет, точка, двадесет 
и пет, точка, четиристотин и четиринадесет), целият с площ 4 153 (четири хиляди сто 
петдесет и три)кв.м., по КККР на с. Ново Паничарево, местност „Кара Еленина кория”, 
община Приморско. При граници на имота: 52129.25.415 и 52129.25.424. Трайно 
предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория 
на земята при неполивни условия: Девета

о

Да.



3. ОПРЕДЕЛЯМ предложената от купувача на търга цена в размер на 5 000,00 лв. 
(пет хиляди лева) за продажна цена на имота, описан в т.2.

4. Задължавам купувача в 7 (седем) дневен срок от влизане в сила на настоящата 
заповед да заплати следните суми:

4.1. 4 540,00 лв. (четири хиляди петстотин и четиридесет лева), която сума 
представлява разликата между определената за продажна цена на имота по т. 3 от 
настоящата заповед и внесения с платежно нареждане от 02.07.2019г. на Банка „ОББ" АД 
по сметка за гаранции на Община Приморско депозит в размер на 460,00 лв. 
(четиристотин и шестдесет лева), платими по сметка на Община Приморско - Банка 
„ОББ” АД. IBAN на с/ка: IBAN BG 29 UBBS 80028451895110, BIC UBBSBGSF, вид 
плащане: 44-56-00.

4.2. 120,00 лв.(сто и двадесет лева) с ДДС, съставляваща 2% режийни разноски, на 
основание чл. 35, ал. 3 от НРПУРИВОС на Община Приморско, платими по сметка на 
Община Приморско - Банка „ОББ" АД, IBAN BG 29 UBBS 80028451895110, BIC 
UBBSBGSF, вид плащане: 44-80-90.

4.3. 114,60 лв. (сто и четиринадесет лева и шестдесет стотинки) с ДДС, съставляващи 
нотариална такса на основание чл. 85, ал. 2 и чл. 86, ал. 1 т. 2 от ЗННД, във вр. с чл. 35, 
ал.З от НРПУРИВОС на Община Приморско, платими по сметка на Община Приморско - 
Банка „ОББ” АД. IBAN BG 29 UBBS 80028451895110. BIC UBBSBGSF, вид плащане: 44- 
80-90.

4.4. 150,00 лв. (сто и петдесет лева), представляващи 3% местен данък по чл. 46. ал. 1 
във вр. с ал. 2, т. 1 от ЗМДТ и чл. 35, ал. 2 от Наредбата за определяне размера на 
местните данъци на територията на Община Приморско, платими по сметка на Община 
Приморско - Банка „ОББ” АД, IBAN BG 29 UBBS 80028451895110, BIC UBBSBGSF, вид 
плащане: 44-25-00.

4.5. 200,00 лв. (двеста лева), представляващи разноските, направени от Община 
Приморско за определяне на пазарна оценка на имота. съгл. чл. 35, ал. 3 от НРПУРИВОС, 
платими по сметка на Община Приморско - Банка „ОББ” АД, IBAN BG 84 UBBS 
80023113651410. BIC UBBSBGSF.

4.6. 10,00 лв. (десет лева и петдесет стотинки), представляващи такса за вписване 
по сметка на АВ-имотен регистър в ТБ ”ТОКУДА БАНК” АД - IBAN на с/ка: BG 21 
CREX 92603114548701. BIC CREXBGSF, на основание чл.2 от Тарифа за държавните 
такси, събирани от Агенцията по вписванията.

4.7. Задължавам главния счетоводител на Община Приморско, на основание чл. 76, 
ал.З от НРПУРИВОС да извърши съответните счетоводни операции във връзка с 
прехвърлянето на внесения по сметката за гаранции на Община Приморско, с платежно 
нареждане от 02.07.2019 г. на Банка „ОББ” АД по сметка за гаранции на Община 
Приморско депозит в размер на 460,00 лв. (четиристотин и шестдесет лева), от 
набирателната сметка за гаранции на Община Приморско в приходната бюджетна сметка 
за продажби на земя на Община Приморско.

Класираният на първо място участник е длъжен да внесе определената цена на имота, 
дължимите данъци и такси в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта, както и в 
същия срок да представи в общинска администрация Приморско по един оригинал от 
всички платежни документи. В седемдневен срок след представяне на документите за 
извършените плащания, да се сключи договор за продажба на имота.

В случай, че спечелилият търга участник не внесе горепосочените суми в определения 
срок, на основание чл. 77, ал. 1 от НРПУРИВОС се счита, че се е отказал от сключването 
на договор, а внесеният депозит се задържа за сметка на общината.

На всички участници, които са подали заявления за участие в търга относно 
горепосочения обект, но не са го спечелили, след влизане в сила на заповедта и заплащане 
на горепосочените суми от спечелилия участник, да бъде възстановен пълният размер на 
внесените от тях депозити за участие в търга.



Заповедта да се съобщи на всички участници в търга за гореописания имот по реда на 
АПК и на всички длъжностни лица, до които се отнася, за сведение и изпълнение.

Изпълнението на настоящата заповед възлагам на отдел “АПО и Общинска 
собственост” и на гл. счетоводител при Община Приморско.

Контрола по изпълнението на настоящата заповед запазвам за себе си.
Заповедта може да се обжалва от заинтересованите участници в търга в 14 -  дневен 

срок от обявяването й, пред Административен съд -  гр.Бургас.

НС/СД
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