РЕШЕНИЕ
НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
08.03.2018 г.

№ 32

гр. София

СЪДЪРЖАНИЕ: Относно изменение на Решение № 39/09.06.2017 г. за
откриване на процедура по продажба на жилища от жилищния
фонд на Министерство на отбраната по реда на Наредбата за
продажба на жилища, ателиета и гаражи от жилищния фонд
на МО, които се намират в населени места, в които няма
структури на МО, структури на пряко подчинение на
министъра на отбраната и на Българската армия, находящи се
в: гр. Търговище, гр. Добрич, гр. Елхово, гр. Болярово, с.
Равнец, с. Звездец, гр. Средец и гр. Карнобат
На основание чл. 31, ал. 1, във връзка с чл. 319, ал. 2 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България, чл. 7 от Наредба за продажба на
жилища, ателиета и гаражи от жилищния фонд на Министерство на
отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на МО,
структури на пряко подчинение на министъра на отбраната и на Българската
армия, във връзка със заповед на министъра на отбраната № ЗС-64/18.01.2011 г.,
изм. и доп. с МЗ № № ЗС-2049/27.06.2011 г., ЗС-2458/30.11.2011 г., ЗС635/02.10.2012 г., ЗС-342/27.06.2013 г., ЗС-419/21.08.2013 г., ЗС-196/14.07.2014 г.,
ЗС-61/13.02.2015г.,ЗС-11/14.02.2017г., чл.99, т.2 от Административнопроцесуалния
кодекс – поради открити нови обстоятелства, свързани с необходимостта от
подаване на коригиращи данъчни декларации по чл. 14 от Закона за местните
данъци и такси, съгласно писма на община Търговище с вх. № № 843/22.01.2018 г.
и 1336/31.01.2018 г., по описа на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военнопочивно дело“, Удостоверения за данъчни оценки, изх. № № 7505000649,
7505000651, 7505000652 и 7505000654 от 08.02.2018 г., издадени от община
Търговище и предложение от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция
„Военни клубове и военно-почивно дело“, рег. № 22-25-284/27.02.2018 г.,
Р Е Ш И Х:
I. Изменям следните точки на страница 1 от Приложение № 1 - списък,
неразделна част към Решение № 39/09.06.2017 г.:
1. Точка 1, касаеща имот в гр. Търговище, ул."Цар Симеон" № 5, ет. 8,
ап. 17, както следва:
- в колона „данъчна оценка /лева/“ цифрите „17 653,90“ се заменят с цифрите
„56 962,50“;
- в колона „продажна цена /лева/“ цифрите 18 536,60“ се заменят с цифрите
„59 810,63“.
2. Точка 3, касаеща имот в гр. Търговище, ул."Цар Симеон" № 5, ет. 4,
ап. 7, както следва:

- в колона „данъчна оценка /лева/“ цифрите „51 646,00“ се заменят с цифрите
„55 582,10“;
- в колона „продажна цена /лева/“ цифрите „54 228,30“ се заменят с цифрите
„58 361,21“.
3. Точка 4, касаеща имот в гр. Търговище, ул."Цар Симеон" № 5, ет. 3,
ап. 3, както следва:
- в колона „данъчна оценка /лева/“ цифрите „28 139,50“ се заменят с цифрите
„42 008,70“;
- в колона „продажна цена /лева/“ цифрите „29 546,48“ се заменят с цифрите
„44 109,14“.
4. Точка 6, касаеща имот в гр. Търговище, ул."Цар Симеон" № 5, ет. 2,
ап. 1, както следва:
- в колона „данъчна оценка /лева/“ цифрите „30 095,50“ се заменят с цифрите
„32 760,50“;
- в колона „продажна цена /лева/“ цифрите „31 600,28“ се заменят с цифрите
„34 398,53“.
II. Купувачите на имотите по т. I, за които има издадени заповеди за
продажба, да бъдат уведомени за определените нови продажни цени на жилищата и
същите да декларират желанието си да ги закупят при определената нова продажна
цена. При декларирано съгласие за закупуване на жилищата, да бъдат издадени
заповеди за изменение на заповедите за разрешаване на продажбите в частта
продажна цена, свързаните с нея такси и режийни разноски, и дължимия местен
данък.
При деклариран отказ на купувач от закупуване на жилището, да бъде
издадена заповед за отмяна на издадената заповед за продажба, като за
възможността за закупуване на съответното жилище се уведоми следващият
класиран кандидат-купувач при спазване изискванията на чл. 12, ал. 3 от Наредбата
за продажба на жилища, ателиета и гаражи от жилищния фонд на Министерство на
отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на МО, структури на
пряко подчинение на министъра на отбраната и на Българската армия.

III. В останалата си част Решение № 39/09.06.2017 г. остава непроменено.
Изпълнението на настоящото решение възлагам на изпълнителния директор
на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“.
Контрола по изпълнението на настоящото решение възлагам на ресорния
заместник-министър на отбраната.
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