ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ
п.к. 9250 гр. Дългопол, ул. “Г. Димитров” №105; тел.:0517/2 21 85; факс:0517/2 21 35
ЗАПОВЕД
№ 55
Дългопол, 17.01.2018 г.
В изпълнение на Решение №33-9 от 27.10.2017 година на Общински съвет – Дългопол, взето по реда
на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал. 4 от Закона за общинска собственост, във връзка с чл. 35, ал.
1 от Закона за общинска собственост и на основание чл. 36, ал. 2, т. 1, чл. 59, ал. 3, чл. 57, ал. 1 от Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Дългопол и Заповед
№1427 от 19.12.2017 г. на Кмета на Община Дългопол
НАРЕЖДАМ:
1.ОТКРИВАМ процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на употребявани движими вещи –
частна общинска собственост, а именно:
1.1.ВЛЕКАЧ, цвят – бял, марка (модел) – „ДАФ ФТ ХФ 105.460Т”, регистрационен номер В 8302 ВМ,
идентификационен номер на превозното средство – XLRTE47MS0E784327, номер на двигателя – М42654,
дизел, година на производство – 2007 г., начална тръжна цена 25155.00 лв. (двадесет и пет хиляди сто
петдесет и пет лева) с включен ДДС. Депозит за участие 2515.50 лв. (две хиляди петстотин и петнадесет лева
и петдесет стотинки).
1.2.ПОЛУРЕМАРКЕ, цвят – бял, марка (модел) – „ШЕРО ЦД 382 Ж”, регистрационен номер В 1831 ЕН,
идентификационен номер на превозното средство – VM4CD382GXA000529, година на производство – 1999 г.,
начална тръжна цена 10400.00 лв. (десет хиляди и четиристотин лева) с включен ДДС. Депозит за участие
1040.00 лв. (хиляда и четиридесет лева).
2.Тръжната документация се предоставя в сграда 2, ет.1, стая №6, срещу 120.00 лв. (сто и двадесет лева) с
включен ДДС (за всека движима вещ), платими в касата на Общината в срок до 16.00 часа на 31.01.2018 г.
3.Депозит за участие (за всека 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
01.02.2018 г.
4.Предложения за участие се приемат в срок до 16.30 часа на 01.02.2018 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 02.02.2018 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 Цветанка Великова – Началник отдел УТОСТЗГ.
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