ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ

п.к. 9250 гр. Дългопол, ул. “Г. Димитров” №105; тел.:0517/2 21 85; факс:0517/2 21 35

ЗАПОВЕД
№ 1364
Дългопол, 07.12.2016 г.

На основание чл. 59, ал. 5, чл. 57, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на ОбС-Дългопол и Заповед №1361 от 06.12.2016 г.
НАРЕЖДАМ:
1.ОТКРИВАМ процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на употребявани
движими вещи – частна общинска собственост, а именно:
1.1.Лек автомобил – регистрационен номер В 6339 КР, марка РЕНО, модел МЕГАН СЦЕНИК,
рама №VF1JA04B523004259, двигател №K4MA700D459305, цвят – СВЕТЛО СИВ МЕТАЛИК,
година на производство – 2000 г., начална тръжна цена 1050.00 лв. (хиляда и петдесет лева) без
включен ДДС. Депозит за участие 105.00 лв. (сто и пет лева).
1.2.Автобус – регистрационен номер В 6674 СТ, марка ФОРД, модел ТРАНЗИТ, рама
№WF0HXXGBVHSD12467, двигател №SD12467, цвят – БЯЛ, брой места 13+1, година на
производство 1995 г., начална тръжна цена 1000.00 лв. (хиляда лева) без включен ДДС. Депозит за
участие 100.00 лв. (сто лева).
1.3.Мобилен дизел-генератор – идентификационен №740619371, начална тръжна цена 500.00 лв.
(петстотин лева) без включен ДДС. Депозит за участие 50.00 лв. (петдесет лева).
1.4.Мобилен дизел-генератор – идентификационен №247202, начална тръжна цена 550.00 лв.
(петстотин и петдесет лева) без включен ДДС. Депозит за участие 55.00 лв. (петдесет и пет лева).
2.Тръжната документация се предоставя в сграда 2, ет.1, стая №6, срещу 10.00 лв. (десет лева) с
включен ДДС (за всяка движима вещ), платими в касата на Общината в срок до 12.00 часа на
22.12.2016 г.
3.Депозит за участие (за всяка движима вещ), в размер на 10% от началната тръжна цена, се внася
по Банкова сметка IBAN №BG05СЕСВ97903377536601, BIC: СЕСВBGSF в Централна
Кооперативна Банка АД в срок до 22.12.2016 г.
4.Предложения за участие се приемат в срок до 16.30 часа на 22.12.2016 г. в Център за информация
и услуги на гражданите в сграда 2 на Община Дългопол. Оглед на движимите вещи всеки работен
ден до датата на провеждане на търга (от 08.00 ч. до 16.00 ч.).
5.Търгът да се проведе на 23.12.2016 г. в “Заседателната зала” на Община Дългопол от 10.00 часа,
по реда на обявяване на движимите вещи в заповедта.
6.До участие в търга се допускат само лица, подали в срок предложение за участие с внесен депозит
и без задължения към Община Дългопол.

Копие от настоящата заповед да се връчи на ст. специалист „Касиер – данъчни и неданъчни
приходи” при Община Дългопол за сведение.
Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Тодорка Панайотова – началник отдел
УТОСТЗГ.

Инж. ЕМУРЛА ЕМУРЛА
ИД Кмет на Община Дългопол
(съгласно Заповед №1357/05.12.2016 г.)
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