ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ
п.к. 9250 гр. Дългопол, ул. “Г. Димитров” №105; тел.:0517/2 21 85; факс:0517/2 21 35
ЗАПОВЕД
№ 891
Дългопол, 11.09.2018 г.
Във връзка със Заповед №823/21.08.2018 г. на Кмета на Община Дългопол и на основание
протокол от 04.09.2018 г. на комисията по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба
на употребявана движима вещ – частна общинска собственост, а именно: - 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.,
Н А Р Е Ж Д А М:
1.Определям за спечелил търга Гергана Димитрова Балулова, ЕГН **********, с постоянен адрес гр.
Варна, община Варна, област Варна, жк. „Чайка” №**, вх.*, ет.*, ап.**, чрез пълномощник Лазар
Веселинов Лазаров, ЕГН ********** (редовно упълномощен с пълномощно рег. №9268/04.09.2018 г. на
нотариус Полина Миткова, с район на действие РС-Варна, рег. №478 на Нотариалната камара).
2.Продажната цена на движимата вещ е в размер на 8000.00 лв. (осем хиляди лева) с включен ДДС.
3.Заплащане на цената в двуседмичен срок от датата на връчване на купувача на настоящата заповед,
издаване на фактура от информационния център на Община Дългопол след представяне на банков
платежен документ доказващ плащането:
3.1.Цена на движимата вещ в размер на 8000.00 лв. (осем хиляди лева) с включен ДДС.
3.2.След прихващане сумата за депозит в размер на 800.00 лв. (осемстотин лева), доплащане на
движимата вещ в размер на 7200.00 лв. (седем хиляди и двеста лева) по сметка на Община Дългопол –
IBAN BG45СЕСВ97908477536600, код на плащане 44 55 00 при BIC: СЕСВBGSF Централна
Кооперативна Банка АД.
3.3.Дължимият местен данък в размер на 2.5 % по ЗМДТ – 166.67 лв. (сто шестдесет и шест лева и
шестдесет и седем стотинки) по IBAN BG45СЕСВ97908477536600, код на плащане 44 25 00 при BIC:
СЕСВBGSF Централна Кооперативна Банка АД.
3.4.Стойността на разходите направени от Общината за изготвяне на експертна оценка от лицензиран
оценител, съгласно чл. 51, ал. 2 от Наредба №4 на ОбС – Дългопол в размер на 48.00 лв. (четиридесет и
осем лева) по IBAN BG14СЕСВ97903177536601, при BIC: СЕСВBGSF Централна Кооперативна Банка
АД.
4.Сключване на договор за продажба в едноседмичен срок от датата на представяне на надлежен
документ за платена цена, дължим местен данък и разходите направени за изготвяне на експертна
оценка от приобретателя в полза на Община Дългопол.
Препис от настоящата Заповед да се връчи на Гергана Димитрова Балулова, отдел БФСД и Русанка
Митева – „Касиер приходи” в Община Дългопол за сведение и изпълнение.
Заповедта може да се обжалва от заинтересованите лица по реда на АПК.
Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Тодорка Панайотова – Директор дирекция СА.
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