РЕШЕНИЕ № РТ-51/19.09.2008г.
НА МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И
СЪОБЩЕНИЯТА, ЗА ОТКИРВАНЕ НА
Процедура за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ:
Самостоятелен обект в сграда, представляващ апартамент № 34, с идентификатор
67338.525.115.1.34, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-1831/19.04.2006 г. на изпълнителния директор на АК, намиращ се в сграда № 1, (едно), разположена в
поземлен имот с идентификатор 67338.525.115, със застроена площ от 66,30 (шестдесет и шест цяло и
тридесет стотни) кв.м., с прилежащи части: Избено помещение № 34 с площ 5,32 (пет цяло и тридесет и
две стотни) кв.м. и 1,73 % (едно цяло и седемдесет и три стотни) идеални части от общите части на
сградата, с местоположение в обл. Сливен, общ. Сливен, гр. Сливен, кв. "Българка", бл. № 18, ет. 9, ап.
34, при граници: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67338.525.115.1.35,
67338.525.115.1.33; под обекта: 67338.525.115.1.30; над обекта: 67338.525.115.1.38. За имота има съставен
Акт за частна държавна собственост № 5648/31.08.2018 г., издаден от Областна администрация Сливен.
2. Продажбата да бъде извършена по реда на Глава V от Правилника за прилагане на закона за
държавната собственост (ППЗДС), чрез провеждане на търг с тайно наддаване.
3. Определям начална тръжна цена в размер на 55630.- (петдесет и пет хиляди, шестотин и
тридесет) лева, без включен ДДС.
4. Плащането на цената за имота да се извърши в срока, определен в чл. 57, ал.1 от Правилника за
прилагане на Закона за държавната собственост.
Начин на плащане: в лева по сметка на ДП „Съобщително строителство и възстановяване” (ДП
ССВ) в „Първа инвестиционна банка“ АД (ПИБ АД), с IBAN: BG47FINV915010BGN027SW, BIC:
FINVBGSF.
5. Определям депозит за участие в търга, в размер на 10000.- (десет хиляди) лева, който следва да
се плати в срок до 31 (тридесет и първия) ден от публикуване на обявата за провеждане на търга, по сметка
на ДП ССВ в ПИБ АД, с IBAN: BG47FINV915010BGN027SW, BIC: FINVBGSF.
6. Предстоящият търг да бъде обявен в два национални ежедневника, на интернет страницата на
ДП ССВ, както и на видно място в сградата на ДП ССВ с адрес: гр. София, 1853, кв. Челопечене, най –
малко 30 (тридесет) дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие.
6.1 За датата на публикация, за целите на броене на сроковете за провеждане на търга, да се счита
датата на най-късната публикация.
7. Търгът да се проведе на 37 (тридесет и седмия) ден от публикуване на обявлението от 13.00 часа.
Място на провеждане на тръжната процедура - Главно управление на ДП ССВ - гр. София, 1853, кв.
Челопечене.
8. Огледът на имота, описан в т. 1 може да се извърши всеки петък от 14.00 до 16.00 часа до 30
(тридесетия) ден от публикуване на обявата за провеждане на търга, срещу издадено от ДП ССВ
удостоверение за право на оглед на имот.
Местоположение на имота:
Самостоятелен обект в сграда, представляващ апартамент № 34, с идентификатор
67338.525.115.1.34, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-1831/19.04.2006 г. на изпълнителния директор на АК, намиращ се в сграда № 1, (едно), разположена в
поземлен имот с идентификатор 67338.525.115, с местоположение в обл. Сливен, общ. Сливен, гр. Сливен,
кв. "Българка", бл. № 18, ет. 9, ап. 34.
Лице за контакти: Галя Петкучева, тел. 0878 129 187.
9. Тръжна документация за участие в процедурата се закупува лично или от упълномощено за
целта лице, в срок до 16.00 часа на 28 (двадесет и осмия) ден от публикуване на обявата за провеждане на
търга на адрес: гр. София, 1853, кв. Челопечене, Главно управление на ДП ССВ, срещу невъзвръщаема
сума в размер на 50.00 /петдесет/ лева, без включен ДДС, платени в касата на ГУ на ДП ССВ или внесени
по сметка на ДП ССВ в ПИБ АД, с IBAN: BG47FINV915010BGN027SW, BIC: FINVBGSF.
10. Определям краен срок за подаване на заявления за участие в търга - до 16.00 часа на 31
(тридесет и първия) ден от публикуване на обявата за провеждане на търга. Заявленията, подадени по
1.

пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване, не по-късно от 31
(тридесет и първия) ден от публикуване на обявата за провеждане на търга.
11. определям следния състав на комисията за провеждане на търга и на резервните членове:
Председател:
Здравко Попов – зам. гл. директор на ДП ССВ
и членове:
Румен Ангелов – адвокат
Димитър Димитров – дължавен експертв в дирекция „Концесии и контрол върху
дейността на търговските дружества и държавните предприятия” в Министерство на
транспорта, информационните технологии и съобщенията
Мартина Димитрова – директор на дирекция АКРРДС при Областна администрация
Сливен
Стефка Стефанова – главен счетоводител на ДП ССВ
Резервен състав:
Председател:
Стоян Стоянов – зам. гл. директор на ДП ССВ
и членове:
Станимир Качулев – адвокат
Борис Мирчев – младши експерт в дирекция „Концесии и контрол върху дейността
на търговските дружества и държавните предприятия” в Министерство на
транспорта, информационните технологии и съобщенията
Ваня Карчева – главен експерт в дирекция АКРРДС при Областна администрация
Сливен
Маргарита Стойнова – зам. гл. счетоводител на ДП ССВ
12. За секретар на комисията по провеждане на търга определям Стоянка Банкова, н-к отдел в ДП
ССВ. В случай на отсъствие на секретаря, същият следва да се замести от Стела Костадинова, н-к отдел
в ДП ССВ.
13. С настоящото Решение утвърждавам тръжната документация.
14. На онование чл. 59, ал. 5 от ППЗДС, протоколът на тръжната комисия да ми се представи за
утвтърждаване.
Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

