ОБЩИНА МЕЗДРА
Мездра 3100, ул."ХристоБотев" 27, тел: 0910/9-21-16; 0910/9-23-21, факс: 0910/9-25-23
e-mail:mezdra@mail.bg, http://www.mezdra.bg

ЗАПОВЕД
№ 331
гр.Мездра, 02.04.2019 г.
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.36, ал.1,
т.1 и чл.38, ал.2 от Наредбата за РПУРОбИ на Общински съвет Мездра и в изпълнение на
Решение № 652 от Протокол № 52 от 28.02.2019г. на Общински съвет Мездра за продажба на
поземлен имот № 501.7, с НТП-друга селскостопанска територия (земеделски труд и отдих) от
0,216 дка, общинска собственост, м.„Белчов дол”, съгласно плана на новообразуваните имоти
за м.”Белчов дол” по §4 от ЗСПЗЗ в землището на с.Върбешница, актуван с АОС № 3457 от
15.01.2018г. и във връзка с резултати от проведен търг на 02.04.2019г.

Н А Р Е Ж Д А М:
1. Да се продаде поземлен имот № 501.7, с НТП-друга селскостопанска територия
(земеделски труд и отдих) от 0,248 дка, общинска собственост, м.„Белчов дол”, съгласно
плана на новообразуваните имоти за м.”Белчов дол” по §4 от ЗСПЗЗ в землището на
с.Върбешница, актуван с АОС № 3457 от 15.01.2018г. на:
Ив.К.Ив. от гр.Мездра, ул.”Св.П. Е.” № 4
В 14 дневен срок от връчването на настоящата заповед Ив.К. Ив. следва да внесе
следните суми по сметката на Община Мездра:
 IBAN – BG95STSA93008425414500, BIC STSABGSF, «Банка ДСК», клон Мездра, код
за вид плащане 445600 – продажба на земя.:
 2603,00 лв., представляваща, разлика в достигнатата тръжна цена на
имота и внесения депозит;
 IBAN – BG95STSA93008425414500, BIC STSABGSF, «Банка ДСК», клон Мездра, код
за вид плащане 442500 – данък при придобиване на имущества;
 79,65 лв. представляваща данък по чл.45 от ЗМДТ (в размер на 3%
върху пазарната стойност, съгласно НОРМД приета от ОС гр.Мездра);

2. В същият срок лицето да внесе сума в размер на 80,00 лв. в стая № 208 на ІІ етаж (каса на
общината) направени разходи за пазарна оценка на имота;
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3. За вписване на договора в Службата по вписванията гр.Мездра следва да се представи
платежно нареждане за внесена сума в размер на 10,00 лв. по сметката на Агенция по
вписванията за Имотен регистър.
След внасяне на всички дължими суми да се сключи договор за прехвърляне на
собствеността върху имота.
Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от връчването й по реда и
условията на Административнопроцесуалния кодекс (АПК) пред Административен съд
гр.Враца.
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