
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-таН: Ьте!

З А П О В Е Д

гр. Кричим, ..Й.-.5Й:.. 2013 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. З във връзка с ал. 6 от ЗОС, чл.45 от
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и
Решение № 153, взето с Протокол № 15 от 13.06.2013 г. на Общински съвет - Кричим.

О П Р Е Д Е Л Я М :

I. ЙОРДАНКА ВАСИЛЕВА ГОГОВСКА, ЕГН: 5201154434, лична карта №
18960838, издадена на 06.04.2006 г. от МВР - Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, ул. „Мали
Богдан" № 15, ет. З, ап. 7 и ТОДОРКА ВАСИЛЕВА ФЕРКОВА, ЕГН 5712174451, лична
карта № 642114297, издадена на 08.03.2011 г. от МВР - Пазарджик, с адрес: гр.
Панагюрище, ж.к. „Оптикоелектрон I", бл. З, вх. А, ет. 1, ап. 1, в качеството им на
собственици на законно построена масивна жилищна сграда, като наследници на Васил
Ламбрев Пейков и Славейна Иванова Пейкова за КУПУВАЧИ на недвижим имот - частна
общинска собственост, в който е построена сградата, а именно: ,

Поземлен имот с идентификатор № 39921.502.438 /тридесет и девет хиляди
деветстотин двадесет и едно, точка, петстотин и две, точка, четиристотин тридесет и осем/
по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на
Изпълнителния директор на АГКК - София, изходящ се в град Кричим, ЕКАТТЕ 39921,
община Кричим, област Пловдив, административен адрес: град Кричим, улица „Христо
Смирненски" № 7, площ по кадастрална карта: 325 кв.м /триста двадесет и пет квадратни
метра/, трайно предназначение: урбанизирана територия; начин на трайно ползване: ниско
застрояване /до 10м/, стар идентификатор: УПИ XII - 338, кв.121 по регулационния план на
гр. Кричим, одобрен със Заповед № 902/1982 г., съседи: 39921.502.443, 39921.502.439,
39921.502.436, 39921.502.437.

За поземления имот е съставен акт за общинска собственост № 1120, вписан акт №
68, том 33 на 13.05. 2013 г. в Служба по вписвания - Пловдив.

II. ПРОДАЖНА ЦЕНА за имота, описан в т. I, в размер на 12 /дванадесет/ лева за 1
квадратен метър или общо 3 900,00 лв. /три хиляди и деветстотин лева/ без ДДС.

В 14 - дневен срок от връчване на влязлата в сила заповед купувачът да внесе
определената продажна цена, както и:

- 78 лв./ седемдесет и осем лева/ без ДДС, на основание чл. 42, ал.З от НРПУРОИ,
представляващи режийни разноски в размер на 2% от продажната цена;

- 117 лв./сто и седемнадесет лева/ на основание чл. 35, ал.2 от Наредба на Общински
съвет за определяне размера на местните данъци, представляващи данък за придобиване на
имота в размер на 3 % продажната цена.



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

В 7 - дневен срок от представяне на платежните документи да се сключи договор за
продажба на описания имот.

Настоящата заповед да се връчи на купувача по реда на ГПК.

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.

Кмет

Съгласувал:
Елена Москова, юрисконсулт

Заповедта е влязла в законна сила :.


