
 

ЗАПОВЕД 

№ РД - 13 от 08.01.2019 г.  
 

На 04.01.2019 година в село Никола Козлево, в изпълнение на Заповед                   

№ РД - 435/19.12.2019 г. на Кмета на Община Никола Козлево е проведен публичен 

търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот с начин на трайно 

ползване /НТП/ „нива“ с № 023032 с площ от 8.530 дка /осем цяло петстотин и тридесет 

кв. м./, в землището на с. Църквица, община Никола Козлево, област Шумен, актуван с 

АЧОС № 1579 от 06.02.2013 г. 

 

За участие в търга се яви следният кандидат: 

 

1. Н. К. Е., с ЕГН 6501278823, с адрес гр. Нови пазар, община Нови пазар, област 

Шумен, ул. „Генерал Скобелев“ № 7. 

 

Комисията, назначена със заповед № РД – 7/04.01.2019 г. за организиране и 

провеждане  на  търга е установила, че  са  спазени  всички  изисквания  за  провеждане 

на търга, отразени  в  тръжната документация, допуснала е до участие горепосочените 

кандидати, заявили желание за участие в търга, провела е търга и е съставила протокол 

съобразно чл.70, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане 

с общинско имущество. 

 

След като се запознах с протокол № 01 на комисията от 04.01.2019 г. и 

документацията за участие в търга, считам, че съображенията на комисията са  

правилни  и  законосъобразни. 

 

Поради гореизложеното и на основание чл.75, ал.1 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

1. Н. К. Е., с ЕГН 6501278823, с адрес гр. Нови пазар, община Нови пазар, област 

Шумен, ул. „Генерал Скобелев“ № 7. за спечелил търга участник за продажба на 

общински недвижим имот с начин на трайно ползване /НТП/ „нива“ с № 023032 с площ 

от 8.530 дка /осем цяло петстотин и тридесет кв. м./, в землището на село Църквица, 

община Никола Козлево, област Шумен, актуван с АЧОС № 1579 от 06.02.2013 г. на 

цената потвърдена на търга в размер на 6950.00 лв. /шест хиляди деветстотин и 

петдесет лева и 00 ст./. 

 

2. Лицето спечелило търга, следва да внесе: 

 

- Сумата от 6255.00 лв. /шест хиляди двеста петдесет и пет лева и 00 ст./, 

потвърдена на търга по банков път по следната банкова сметка: IBAN – BG 42 DEMI 

9240 8400 0386 85 BIC – DEMIBGSF, Вид плащане – 445600, при Търговска банка 

„Д“ АД, ФЦ – Шумен, ИРМ – Никола Козлево. 

 

- Внесеният от Купувача с приходен касов ордер № 00001/02.01.2019 депозит в 

размер на 695.00 лв. /шестстотин деветдесет и пет лева и 00 ст./ за участие в търга се 

приспада от потвърдената цена на търга. 
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- 2.6 (две цяло и шест) % местен данък, съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ в размер 

на 180.70 лв. /сто и осемдесет лева и 70 ст./ по сметка на община Никола Козлево: 

IBAN – BG 42 DEMI 9240 8400 0386 85 BIC – DEMIBGSF, Вид плащане – 442500, 

при Търговска банка „Д“ АД, ФЦ – Шумен, ИРМ – Никола Козлево. 

 

- Стойността на изготвяне на оценката е 60.00 лв. /шестдесет лева и 00 ст./ за 

общински недвижим имот с начин на трайно ползване /НТП/ „нива“ с № 023032 с площ 

от 8.530 дка /осем цяло петстотин и тридесет кв. м./, в землището на с. Църквица, 

община Никола Козлево, област Шумен, актуван с АЧОС № 1579 от 06.02.2013 г., се 

възстановява по сметката на община Никола Козлево: IBAN: BG 81 DEMI 9240 3100 

0386 87, BIC DEMIBGSF, при Търговска банка „Д“ АД, ФЦ – Шумен, ИРМ – 

Никола Козлево. 

 

3. Депозитът на спечелилия от търга да се задържи като гаранция до сключване 

на  договор за покупко - продажба. 

 

4. След като заповедта за обявяване влезе в сила тя се връчва на лицето по реда 

АПК, купувача е длъжен да внесе цената, дължимите данъци и такси в 7 – дневен срок 

от връчване на заповедта. 

 

Заповедта може да се обжалва пред Административен съд - Шумен в 14-дневен  

срок от датата на уведомлението.   

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на длъжностните лица от 

общинска администрация за изпълнение, както и да се обяви на информационното 

табло и на интернет страницата на Община Никола Козлево. 

 

 

Ешреф Реджеб _____П_____ 

Кмет на община Никола Козлево 

 

 

НК/СА 


