ОБЩИНА ГОДЕЧ
______________________________________________
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: obshtina_godech@abv.bg; office@godech.bg; www.godech.bg

ЗАПОВЕД
№ 496
гр.Годеч 02.12.2019г.
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 8, ал. 4, чл. 34, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 79, ал. 1
от Наредба № 8/31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на територията на община Годеч, в изпълнение на Решение № 78 от Протокол №
6/28.08.2019г. и Решение № 91 от Протокол № 7/13.09.2019г. на ОбС-гр.Годеч и във връзка
със Заповед № 460/01.11.2019г. и Протокол от 22.11.2019г. на комисия от проведен търг за
продажба на общински нежилищен имот, назначена със Заповед № 487/22.11.2019г.

НАРЕЖДАМ :
I. Община Годеч да продаде недвижим имот, частна общинска собственост,
представляващ УПИ / парцел / VI –за обществено обслужване, целият с площ от 540
/петстотин и четиридесет/ кв.м, находящ се в кв. 4 по плана на с. Бърля, общ. Годеч,
обл. Софийска, на М###### Д######## Н######## с ЕГН ##########, с постоянен адрес: с.
К######, община Г####, област Софийска.
1. Продажбата на имота да се извърши по цена достигната на търга възлизаща на
3 300 /три хиляди и триста лева/ лв. без вкл. ДДС
2. Купувача да внесе сума в размер на 3 960 / три хиляди деветстотин и шестдесет
лева/лв. с вкл. ДДС, която да се внесе по банкова сметка на община Годеч с IBAN
BG84UNCR96608497598711, BIC UNCRBGSF, код за плащане 44 5600 в „Уникредит
Булбанк”АД или в касата на Община Годеч.
3. Купувача да внесе 2,6 % данък за придобиване на имущество върху стойността на
имота в размер на 102.96 /сто и два лева и деветдесет и шест ст./ лева, която да бъде
внесена по сметка на Община Годеч в „ Уникредит Булбанк ” АД - IBAN
BG84UNCR96608497598711, код за вид плащане: 44 25 00, BIC: UNCR BG SF или в касата на
дирекция „СДОКМДТ” към Община Годеч.
4. Купувача да внесе стойността на разходите направени от Община Годеч за
изготвяне на оценката на продаващия се имот в размер на 180,00 /сто и осемдесет лева/лв. в
касата на Община Годеч.
5. Определеното по т.I лице в 20-дневен срок от влизане в сила на заповедта да внесе
дължимото плащане за сключване на договора.
ІІ. Настоящата заповед да се обяви на информационното табло пред сградата на
общината и да се публикува на интернет страницата на Община Годеч – www.godech.bg.

ІІІ. Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок, считано от датата
на получаването и.
Изпълнението на заповедта възлагам на инж. Ангел Радков Ангелов – директор на
дирекция „ТУЕП”

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Надя Сотирова зам.кмет на Община Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

