РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВАРНА

ЗАПОВЕД
№ РД-17-7706-83/22.02.2017г.
ТОДОР ЙОТОВ – областен управител на област с административен център
град Варна, след като разгледах материалите по заповед № РД-17-7706-13/12.01.2017г.
на областния управител на област с административен център Варна за откриване на
търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна държавна
собственост
УСТАНОВИХ:
Със заповед № РД-17-7706-13/12.01.2017г. на областния управител на област с
административен център Варна е открита процедура по провеждане на търгове с тайно
наддаване за продажба на недвижими имоти – частна държавна собственост, описани в
заповедта.
В точка 1.3. (стр. 4) от заповедта на областния управител е описан недвижим
имот, находящ се в област Варна, община Варна, град Варна, ж.к. "Младост", бл.
126, вх. 2, ет. 3, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор
10135.3512.164.15.8 (едно нула едно три пет точка три пет едно две точка едно шест
четири точка едно пет точка осем) – апартамент № 35, по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-64/16.05.2008г. на
изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ 66,84 (шестдесет и шест цяло и
осемдесет и четири стотни) кв.м., състоящ се от три стаи, кухня-бокс, сервизни
помещения, коридор и балкон, ведно с прилежащо избено помещение № 35 (тридесет и
пет), с полезна площ 5,82 (пет цяло и осемдесет и две стотни) кв.м., както и 0,9683 %
(нула цяло девет хиляди шестстотин осемдесети три десетохилядни процента) идеални
части от общите части на сградата и правото на строеж върху земята; конструкция:
ЕПЖБ, брой етажи: 8 (осем) етажа; год.на строеж: 1977г.; при съседни самостоятелни
обекти в сградата: на същия етаж: 10135.3512.164.15.9, 10135.3512.164.15.7; под
обекта: 10135.3512.164.15.5; над обекта: 10135.3512.164.15.11, подробно описан в акт
за частна държавна собственост № 8159/22.02.2012г. (при първоначална тръжна цена в
размер на 46 000 лв.), без ДДС).
За провеждането на търга и за резултатите от него е съставен протокол от
17.02.2017г., утвърден от областния управител на област с административен център
Варна. Съгласно протокола от проведения търг, комисията в състав, определен със
заповедта на областния управител, е взела решение № 2, с което е предложила на
областния управител да издаде заповед, с която да определи за непроведен търга.
С оглед на изложеното и на основание на протокол от 17.02.2017г. на
комисията за провеждане на търга, чл. 51, ал. 1 от ППЗДС и чл. 32, ал. 1 от ЗА,
НАРЕЖДАМ :
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I. ОБЯВЯВАМ за непроведен търга с тайно наддаване за продажба на
недвижим имот, находящ се в област Варна, община Варна, град Варна, ж.к.
"Младост", бл. 126, вх. 2, ет. 3, представляващ самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 10135.3512.164.15.8 (едно нула едно три пет точка три пет едно две
точка едно шест четири точка едно пет точка осем) – апартамент № 35, по
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-1864/16.05.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ 66,84
(шестдесет и шест цяло и осемдесет и четири стотни) кв.м., състоящ се от три стаи,
кухня-бокс, сервизни помещения, коридор и балкон, ведно с прилежащо избено
помещение № 35 (тридесет и пет), с полезна площ 5,82 (пет цяло и осемдесет и две
стотни) кв.м., както и 0,9683 % (нула цяло девет хиляди шестстотин осемдесети три
десетохилядни процента) идеални части от общите части на сградата и правото на
строеж върху земята; конструкция: ЕПЖБ, брой етажи: 8 (осем) етажа; год.на строеж:
1977г.; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж:
10135.3512.164.15.9, 10135.3512.164.15.7; под обекта: 10135.3512.164.15.5; над обекта:
10135.3512.164.15.11, подробно описан в акт за частна държавна собственост №
8159/22.02.2012г.
II. ПРЕКРАТЯВАМ тръжната процедура за продажбата на имота.
Настоящата заповед да се съобщи на участника в търга по реда на чл. 61 от
Административнопроцесуалния кодекс, както и да бъде обявена чрез поставянето й на
таблото за обяви в сградата на Областна администрация Варна и в интернет –
страницата на Областна администрация Варна.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок пред
Административен съд - Варна.
Изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция „АКРРДС” при
Областна администрация Варна.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар на Областна
администрация Варна.
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра и се копира в пет
екземпляра.
Еднообразните екземпляри да се връчат на Явор Кидиков, управител на „Артек2000“ ООД, с адрес за кореспонденция: град Пловдив, ПК 4001, район Западен, ул.
„Йордан Гавазов“ № 48, да се приложат към преписката по акт за държавна собственост
№ 8159/22.02.2012г. и деловодството за сведение и изпълнение.
Копия от настоящата заповед да се връчат на главния секретар, директорите на
дирекции „АКРРДС” и „АПОФУС“, главния счетоводител на Областна администрация
Варна, и Окръжна прокуратура – Варна във връзка с Разпореждане от 10.11.2009г. с рег.
№ 763(9)/10.11.2009г.
ТОДОР ЙОТОВ
Областен управител на област
с административен център Варна
ДМ/
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