РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВАРНА

ЗАПОВЕД
№РД-16-7706-37
03.02.2016 г.
СТОЯН ПАСЕВ областен управител на област с административен център Варна
У С Т А Н ОВ И Х:

Със заповед № РИ-16-8500-6/02.02.2016 г. на областния управител на област с
административен център Варна е определен купувач на правото на собственост върху имотчастна държавна собственост описан в Акт за частна държавна собственост №7793/18.04.2011
г., вписан Служба по вписванията гр. Варна на 28.04.2011г., том XXIV, акт № 7, вх. регистър №
83154, дело № 4984, с предоставени права за управление върху имота на областния управител
на област Варна, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 10135.1507.474.1.2 /едно
нула едно три пет точка едно пет нула седем точка четири седем четири точка едно точка две/,
със застроена площ 48.02 /четиридесет и осем цяло и две стотни/кв.м., ведно с принадлежащо
избено помещение с полезна площ 5.46 /пет цяло четиридесет и шест стотни/кв.м., както и
2.2055 % /две цяло две хиляди петдесет и пет десетохилядни процента/ идеални части от
общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото; година на строеж: 1974 г.;
предназначение: жилище; при граници: на същия етаж: 10135.1507.474.1.1; над обекта:
10135.1507.474.1.8; под обекта: няма; находящ се в обл. Варна, гр. Варна, ул. „Стефан
Стамболов“ №24, вх.А, ет.1, ап.2 с окончателна продажна цена в размер на 44 001,00 лв.
(четиридесет и четири хиляди и един лева). При извършване на служебна проверка се установи,
че в заповед № РИ-16-8500-6/02.02.2016 г. е допусната очевидна фактическа грешка при
изписването на бащиното име на купувача, както и при изписването словом на окончателната
продажна цена.
Разпоредбите на чл. 62, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от АПК визират правомощия на
административният орган да допълни издаден от него административен акт преди изтичане на
срока за обжалването му, да поправи допуснати очевидни фактически грешки и след изтичане
на срока за обжалването му, както и да изясни действителното му съдържание чрез тълкуване
С оглед изложеното и на основание чл.62, ал.1 и ал.2 от АПК и чл.32, ал.1 от ЗА
Н А Р Е Ж Д А М:
В заповед № РИ-16-8500-6/02.02.2016 г. на областния управител на област с
административен център Варна да се поправят следните допуснати фактически грешки:
На страница 1, ред 22 отгоре надолу вместо „Кръстева“ да се чете „ Красимирова“ ;
На страница 1, ред 25 отгоре надолу вместо „четири и един лева“ да се чете „четири
хиляди и един лева“;
На страница 1, ред 30 отгоре надолу вместо „Кръстева“ да се чете „ Красимирова“;
На страница 1, ред 44 отгоре надолу вместо „четиридесет и четири и един лева“ да
се чете „ четиридесет и четири хиляди и един лева“;
На страница 1, ред 46 отгоре надолу вместо „Кръстева“ да се чете „ Красимирова“.
На страница 2, ред 5 отгоре надолу вместо „ четиридесет и четири и един лева“ да се
чете „ четиридесет и четири хиляди и един лева“;
На страница 2, ред 35 отгоре надолу вместо „Кръстева“ да се чете „ Красимирова“;
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Настоящата заповед е неразделна част от заповед № РИ-16-8500-6/02.02.2016 г. на
областния управител на област с административен център Варна.
Настоящата заповед да се съобщи на участниците 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 - www.vn.government.bg.
Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на АПК в 14 (четиринадесет дневен)
срок от обявяването и пред Административен съд Варна.
Настоящата заповед се изготви в три еднообразни екземпляра и се копира в пет
екземпляра.
Еднообразни екземпляри да се връчат на: ДЕСИСЛАВА КРАСИМИРОВА ДЖУРОВАслед влизане в сила на заповедта; служителя „Държавна собственост” в дирекция „АКРРДС” за
прилагане към преписката по търга 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.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар и на директора на
дирекция „АКРРДС” при Областна администрация Варна.
СТОЯН ПАСЕВ /п/
Областен управител на област
с административен център Варна

ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА-ХАРАЛАМПИЕВА/п/
Главен счетоводител при
Областна администрация Варна
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