
О Б Щ И Н А К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. „Обединение" №3,

тел. 03145/22-50, факс 03145/23-51
е-таП: Кте! 1<:псЬ1т(а)/аЬу.Ье

З А П О В Е Д

*\ \ <')

. Кричим, ...У.Ил.Уу..1... 2014 г.гр

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 36, ал. З от Закона за общинската собственост, чл. 52, ал. 1 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
и в изпълнение на Решение № 236 на Общински съвет - Кричим, взето с Протокол №
25 от 07.07.2014 г.

О П Р Е Д Е Л Я М :

I. МАРИЯ АНГЕЛОВА ПАНЧЕВА, ЕГН: 5212024411, лична карта №
643099854, издадена на 10.10.2011 г. от МВР - Пловдив, с постоянен адрес: област
Пловдив, община Кричим, град Кричим, ул. „8-ми март" № 25, в качеството и на
собственик на 1700/4502 кв.м. идеални части, с площ 1700 кв.м. от застроен
неурегулиран поземлен имот с кадастрален идентификатор 39921.1.281 по
кадастралната карта на гр. Кричим, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г.
на Изпълнителния директор на АГКК - София, на основание Нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 32 от 07.09.2006 г., том IV, рег. № 3613, нот.
дело № 382 от 2006 г., вписан в Службата по вписванията под № 79, том 84 на
07.09.2006 г., за КУПУВАЧ на общинската част от поземлен имот с кадастрален
идентификатор 39921.1.281 по кадастралната карта на гр. Кричим, 2802/4502 кв.м.
идеални части с площ 2802 кв.м., актуван с АОС № 1124 от 28.04.2014 г., вписан в
Службата по вписванията под № 190, том 30 на 29.04.2014 г. и Акт за поправка на АОС
№ 9 от 23.06.2014 г., вписан в СВ под № 147, том 47 на 24.06.2014 г., находящ се в
област Пловдив, община Кричим град Кричим, местност „Горката", целият с площ 4502
кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване:
друг вид земеделска земя, стар идентификатор: 1.281, по КВС и съседи: 39921.1.229,
39921.1.649, 39921.1.141, 39921.28.81, с цел прекратяване на съсобствеността.

П. ПРОДАЖНА ЦЕНА за имота, описан в т. I, в размер на 11 208 лв.
/единадесет хиляди двеста и осем лева/ без ДДС, представляваща стойността на частта
от имота, собственост на Община Кричим.

III. След влизане в сила на настоящата заповед, същата да бъде връчена на
купувача по реда на ДПК. Купувачът е длъжен в 10-дневен срок от връчването на
заповедта да внесе цената, дължимите данъци, такси и режийни разноски, както следва:

1. 11 208 лв. /единадесет хиляди двеста и осем лева/ без ДДС, представляваща
стойността на частта от имота, собственост на Община Кричим. Цената се заплаща по
бюджетна сметка в лева на община Кричим: ВО41СЕСВ97908466975700, В1С:
СЕСВВС8Г, код за плащане: 445600, Банка ЦКБ АД - клон Пловдив - офис Кричим
или на касата на община Кричим;



2. 2 241,60 лв. /две хиляди двеста четиридесет и един лева и шестдесет стотинки/ -
представляваща 20% ДДС, начислени върху продажната цена. Сумата се заплаща по
бюджетна сметка в лева на община Кричим: ВС41СЕСВ97908466975700, В1С:
СЕСВВС8Р, код за плащане: 445600, Банка ЦКБ АД - клон Пловдив - офис Кричим
или на касата на община Кричим;

3. 268,99 лв. /двеста шестдесет и осем лева и деветдесет и девет стотинки/ -
представляваща 2% режийни разноски, начислени върху продажната цена, на
основание чл. 42, ал. З от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество. Сумата се заплаща по бюджетна сметка в лева на
община Кричим: ВС41СЕСВ97908466975700, В1С: СЕСВВС8Р, код за плащане:
448007, Банка ЦКБ АД - клон Пловдив - офис Кричим или на касата на община
Кричим.

4. 336,24 л в. /триста тридесет и шест лева и двадесет и четири стотинки/ -
представляваща данък за придобиване на имота в размер на 3% от продажната цена,
съгласно чл. 35, ал. 2 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на
територията на община Кричим. Сумата се заплаща по бюджетна сметка в лева на
община Кричим: ВО41СЕСВ97908466975700, В1С: СЕСВВС8Р, код за плащане:
442500, Банка ЦКБ АД - клон Пловдив - офис Кричим или на касата на община
Кричим;

5. 80,00 лв. /осемдесет лева/ - представляваща стойността на разходите за изготвяне
на пазарната оценка, съгласно чл. 54, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество. Сумата се заплаща по бюджетна
сметка в лева на община Кричим: ВС37СЕСВ97903166975700, В1С: СЕСВВС8Р, Банка
ЦКБ АД — клон Пловдив — офис Кричим или на касата на община Кричим.

6. Таксата за вписване следва да се заплати от купувача по сметка на Агенцията по
вписванията по местонахождението на имота.

IV. Ако плащането не се извърши от Купувача в посочения срок, на основание
чл. 52, ал. З от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, настоящата заповед ще се отмени.

Копие от платежните документи да се представят в дирекция „УТОСИДГР" при
община Кричим.

В 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на представяне на документите за
плащане да се сключи договор за продажба на описания имот.

Настоящата заповед да се връчи на всички заинтересовани лица.

Контрол по изпълнението й възлагам на Тинка Кръстанова Иванчева - директор
на дирекция „УТОСИДГР".

На основание чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс настоящата
заповед подлежи на обжалване пред Административен съд - Пловдив в 14-дневен срок
от получаването й.

АТАНАС КА
Кмет на община


