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

ЗАПОВЕД
№ 232
гр. Мездра 14.04.2022 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал.1 и ал.6 от ЗОС, чл. 36, ал.
1, т. 1 и чл. 52, т.3 от НРПУРОбИ на Общински съвет гр. Мездра и в изпълнение на Решение
№ 430 от Протокол № 32 от 22.02.2022 г. на Общински съвет Мездра, Заповед № 147 от
11.03.2022 г. за откриване на административна процедура и въз основа на резултати от
проведен на 12.04.2022 г. търг с явно наддаване
О Б Я В Я В А М:
Ц. С. С. с постоянен адрес гр. Мездра, ул. «Л.» № 5, ет.1 за спечелил търга за УПИ
IX, в кв. 24 с площ от 1070 кв. м. съгласно ЗРП-ПУП на с. Царевец, общ. Мездра, одобрен със
Заповед № 304/27.05.1991 г., актуван с АЧОС № 464/13.05.2005 г.
Спечелилото лице следва в 14 дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед 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.:
 4110,00 лв., представляваща разликата между достигната тръжна цена на имота от
4452,50 лв. и внесения депозит от 342,50лв.;
 890,58 лв., представляваща полагащият се ДДС върху данъчната основа от 4452,50 лв.
(съгласно чл. 45, ал. 5, т. 1 от ЗДДС);
 IBAN – BG95STSA93008425414500, BIC STSABGSF, «Банка ДСК», клон Мездра, код
за вид плащане 442500 – данък при придобиване на имущества;
 133,58 лв. представляваща данък по чл. 45 от ЗМДТ (в размер на 3% върху пазарната
стойност съгласно НОРМД приета от ОС гр. Мездра);
1. 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 за продажба на имот;
2. За вписване на договора в Службата по вписванията гр. Мездра следва да се представи
оригинално платежно нареждане за внесена сума в размер на 10,00 лв. по сметката на
Агенция по вписванията за Имотен регистър - BG21 CREX 9260 3114 5487 01, BIC CREXBGSF,
„Токуда Банк“ АД

ISO 9001:2015
№ 16306

ISO 14001:2015
№ E3368

ISO 45001:2018
№ О-2532

След внасяне на всички дължими суми да се сключи договор за прехвърляне на
правото на собственост на имота.
В случай, че обявеният за спечелил търга не внесе в срок дължимата сума на основание чл.69,
ал.3 от Наредбата за РПУРОбИ на Общински съвет Мездра да бъде поканен за сключване на договор
за продажба на горепосочения имот класираният на второ място Е. А. А. с предложена тръжна цена
за продажбата на имота в размер на 4110,00 лв. (без ДДС).

Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от връчването й по реда и
условията на Административнопроцесуалния кодекс (АПК) пред Административен съд
гр.Враца.

КМЕТ: /п/
( Иван Аспарухов)

ХЧ/ХЧ

ISO 9001:2015
№ 16306

ISO 14001:2015
№ E3368

ISO 45001:2018
№ О-2532

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

ЗАПОВЕД
№ 231
гр. Мездра 14.04.2022 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал.1 и ал.6 от ЗОС, чл. 36, ал.
1, т. 1 и чл. 52, т.3 от НРПУРОбИ на Общински съвет гр. Мездра и в изпълнение на Решение
№ 430 от Протокол № 32 от 22.02.2022 г. на Общински съвет Мездра, Заповед № 147 от
11.03.2022 г. за откриване на административна процедура и въз основа на резултати от
проведен на 12.04.2022 г. търг с явно наддаване
О Б Я В Я В А М:
Ц. С. С.. с постоянен адрес гр. Мездра, ул. «Л.» № 5, ет.1 за спечелил търга за УПИ
VIII, в кв. 24 с площ от 1115 кв. м. съгласно ЗРП - ПУП на с. Царевец, общ. Мездра, одобрен
със Заповед № 304/27.05.1991 г., актуван с АЧОС № 463/13.05.2005 г.
Спечелилото лице следва в 14 дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед 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.:
 4284,00 лв., представляваща разликата между достигната тръжна цена на имота от
4641,00 лв. и внесения депозит от 357,00 лв.;
 928,20 лв., представляваща полагащият се ДДС върху данъчната основа от 4641,00 лв.
(съгласно чл. 45, ал. 5, т. 1 от ЗДДС);
 IBAN – BG95STSA93008425414500, BIC STSABGSF, «Банка ДСК», клон Мездра, код
за вид плащане 442500 – данък при придобиване на имущества;
 139,23 лв. представляваща данък по чл. 45 от ЗМДТ (в размер на 3% върху пазарната
стойност съгласно НОРМД приета от ОС гр. Мездра);
1. 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 за продажба на имот;
2. За вписване на договора в Службата по вписванията гр.Мездра следва да се представи
оригинално платежно нареждане за внесена сума в размер на 10,00 лв. по сметката на
Агенция по вписванията за Имотен регистър - BG21 CREX 9260 3114 5487 01, BIC CREXBGSF,
„Токуда Банк“ АД

ISO 9001:2015
№ 16306

ISO 14001:2015
№ E3368

ISO 45001:2018
№ О-2532

След внасяне на всички дължими суми да се сключи договор за прехвърляне на
правото на собственост на имота.
В случай, че обявеният за спечелил търга не внесе в срок дължимата сума на основание чл.69,
ал.3 от Наредбата за РПУРОбИ на Общински съвет Мездра да бъде поканен за сключване на договор
за продажба на горепосочения имот класираният на второ място Е. А. А. с предложена тръжна цена
за продажбата на имота в размер на 4284,00 лв. (без ДДС).

Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от връчването й по реда и
условията на Административнопроцесуалния кодекс (АПК) пред Административен съд
гр.Враца.

КМЕТ: /п/
( Иван Аспарухов)

ХЧ/ХЧ

ISO 9001:2015
№ 16306

ISO 14001:2015
№ E3368

ISO 45001:2018
№ О-2532

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

ЗАПОВЕД
№ 233
гр. Мездра 14.04.2022 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал.1 и ал.6 от ЗОС, чл. 36, ал.
1, т. 1 и чл. 52, т.3 от НРПУРОбИ на Общински съвет гр. Мездра и в изпълнение на Решение
№ 430 от Протокол № 32 от 22.02.2022 г. на Общински съвет Мездра, Заповед № 147 от
11.03.2022 г. за откриване на административна процедура и въз основа на резултати от
проведен на 12.04.2022 г. търг с явно наддаване
О Б Я В Я В А М:
Ц. С. С. с постоянен адрес гр. Мездра, ул. «Л.» № 5, ет.1 за спечелил търга за УПИ X,
в кв. 24 с площ от 950 кв. м. съгласно ЗРП - ПУП на с. Царевец, общ. Мездра, одобрен със
Заповед № 304/27.05.1991 г., актуван с АЧОС № 465/13.05.2005 г.
Спечелилото лице следва в 14 дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед 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.:
 4256,00 лв., представляваща разликата между достигната тръжна цена на имота от
4560,00 лв. и внесения депозит от 304,00лв.;
 912,00 лв., представляваща полагащият се ДДС върху данъчната основа от 4560,00 лв.
(съгласно чл. 45, ал. 5, т. 1 от ЗДДС);
 IBAN – BG95STSA93008425414500, BIC STSABGSF, «Банка ДСК», клон Мездра, код
за вид плащане 442500 – данък при придобиване на имущества;
 136,80 лв. представляваща данък по чл. 45 от ЗМДТ (в размер на 3% върху пазарната
стойност съгласно НОРМД приета от ОС гр. Мездра);
1. 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 за продажба на имот;
2. За вписване на договора в Службата по вписванията гр.Мездра следва да се представи
оригинално платежно нареждане за внесена сума в размер на 10,00 лв. по сметката на
Агенция по вписванията за Имотен регистър - BG21 CREX 9260 3114 5487 01, BIC CREXBGSF,
„Токуда Банк“ АД

ISO 9001:2015
№ 16306

ISO 14001:2015
№ E3368

ISO 45001:2018
№ О-2532

След внасяне на всички дължими суми да се сключи договор за прехвърляне на
правото на собственост на имота.
В случай, че обявеният за спечелил търга не внесе в срок дължимата сума на основание чл.69,
ал.3 от Наредбата за РПУРОбИ на Общински съвет Мездра да бъде поканен за сключване на договор
за продажба на горепосочения имот класираният на второ място Е. А. А. с предложена тръжна цена
за продажбата на имота в размер на 4256,00 лв. (без ДДС).

Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от връчването й по реда и условията
на Административнопроцесуалния кодекс (АПК) пред Административен съд гр.Враца.

КМЕТ:
( Иван Аспарухов)

ХЧ/ХЧ

ISO 9001:2015
№ 16306

ISO 14001:2015
№ E3368

ISO 45001:2018
№ О-2532

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

ЗАПОВЕД
№ 234
гр. Мездра 14.04.2022 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал.1 и ал.6 от ЗОС, чл. 36, ал.
1, т. 1 и чл. 52, т.3 от НРПУРОбИ на Общински съвет гр. Мездра и в изпълнение на Решение
№ 430 от Протокол № 32 от 22.02.2022 г. на Общински съвет Мездра, Заповед № 147 от
11.03.2022 г. за откриване на административна процедура и въз основа на резултати от
проведен на 12.04.2022 г. търг с явно наддаване
О Б Я В Я В А М:
Е. А. А. с постоянен адрес с. Царевец, ул. «Х. Б.» № 3 за спечелил търга за УПИ XI,
в кв. 24 с площ от 920 кв. м. съгласно ЗРП - ПУП на с. Царевец, общ. Мездра, одобрен със
Заповед № 304/27.05.1991 г., актуван с АЧОС № 466/13.05.2005 г.
Спечелилото лице следва в 14 дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед 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.:
 5301,00 лв., представляваща разликата между достигната тръжна цена на имота от
5595,50 лв. и внесения депозит от 294,50 лв.;
 1119,10лв., представляваща полагащият се ДДС върху данъчната основа от 5595,00 лв.
(съгласно чл. 45, ал. 5, т. 1 от ЗДДС);
 IBAN – BG95STSA93008425414500, BIC STSABGSF, «Банка ДСК», клон Мездра, код
за вид плащане 442500 – данък при придобиване на имущества;
 167,87 лв. представляваща данък по чл. 45 от ЗМДТ (в размер на 3% върху пазарната
стойност съгласно НОРМД приета от ОС гр. Мездра);
1. 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 за продажба на имот;
2. За вписване на договора в Службата по вписванията гр.Мездра следва да се представи
оригинално платежно нареждане за внесена сума в размер на 10,00 лв. по сметката на
Агенция по вписванията за Имотен регистър - BG21 CREX 9260 3114 5487 01, BIC CREXBGSF,
„Токуда Банк“ АД

ISO 9001:2015
№ 16306

ISO 14001:2015
№ E3368

ISO 45001:2018
№ О-2532

След внасяне на всички дължими суми да се сключи договор за прехвърляне на
правото на собственост на имота.
В случай, че обявеният за спечелил търга не внесе в срок дължимата сума на основание чл.69,
ал.3 от Наредбата за РПУРОбИ на Общински съвет Мездра да бъде поканен за сключване на договор
за продажба на горепосочения имот класираният на второ място „ Яндар Еко“ ЕООД с ЕИК 205417238
гр.Мездра, представлявано от Чавдар Пешевски - управител с предложена тръжна цена за продажбата
на имота в размер на 5301,00 лв. (без ДДС).

Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от връчването й по реда и условията
на Административнопроцесуалния кодекс (АПК) пред Административен съд гр.Враца.

КМЕТ:
( Иван Аспарухов)

ХЧ/ХЧ

ISO 9001:2015
№ 16306

ISO 14001:2015
№ E3368

ISO 45001:2018
№ О-2532

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

ЗАПОВЕД
№ 235
гр. Мездра 14.04.2022 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал.1 и ал.6 от ЗОС, чл. 36, ал.
1, т. 1 и чл. 52, т.3 от НРПУРОбИ на Общински съвет гр. Мездра и в изпълнение на Решение
№ 430 от Протокол № 32 от 22.02.2022 г. на Общински съвет Мездра, Заповед № 147 от
11.03.2022 г. за откриване на административна процедура и въз основа на резултати от
проведен на 12.04.2022 г. търг с явно наддаване
О Б Я В Я В А М:
Е. А. А. с постоянен адрес с. Царевец, ул. «Х. Б.» № 3 за спечелил търга за УПИ XII, в
кв. 24 с площ от 830 кв. м. съгласно ЗРП-ПУП на с. Царевец, общ. Мездра, одобрен със
Заповед № 304/27.05.1991 г., актуван с АЧОС № 467/13.05.2005 г.
Спечелилото лице следва в 14 дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед 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.:
 2660,00 лв., представляваща разликата между достигната тръжна цена на имота от
2926,00 лв. и внесения депозит от 266,00 лв.;
 585,20 лв., представляваща полагащият се ДДС върху данъчната основа от 2926,00 лв.
(съгласно чл. 45, ал. 5, т. 1 от ЗДДС);
 IBAN – BG95STSA93008425414500, BIC STSABGSF, «Банка ДСК», клон Мездра, код
за вид плащане 442500 – данък при придобиване на имущества;
 87,78 лв. представляваща данък по чл. 45 от ЗМДТ (в размер на 3% върху пазарната
стойност съгласно НОРМД приета от ОС гр. Мездра);
1. 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 за продажба на имот;
2. За вписване на договора в Службата по вписванията гр.Мездра следва да се представи
оригинално платежно нареждане за внесена сума в размер на 10,00 лв. по сметката на
Агенция по вписванията за Имотен регистър - BG21 CREX 9260 3114 5487 01, BIC CREXBGSF,
„Токуда Банк“ АД

ISO 9001:2015
№ 16306

ISO 14001:2015
№ E3368

ISO 45001:2018
№ О-2532

След внасяне на всички дължими суми да се сключи договор за прехвърляне на
правото на собственост на имота.
В случай, че обявеният за спечелил търга не внесе в срок дължимата сума на основание чл.69,
ал.3 от Наредбата за РПУРОбИ на Общински съвет Мездра да бъде поканен за сключване на договор
за продажба на горепосочения имот класираният на второ място Ц. С. С. с предложена тръжна цена
за продажбата на имота в размер на 2660,00 лв. (без ДДС).

Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от връчването й по реда и
условията на Административнопроцесуалния кодекс (АПК) пред Административен съд
гр.Враца.

КМЕТ: / п /
( Иван Аспарухов)

ХЧ/ХЧ

ISO 9001:2015
№ 16306

ISO 14001:2015
№ E3368

ISO 45001:2018
№ О-2532

