ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ

п.к. 9250 гр. Дългопол, ул. “Г. Димитров” №105; тел.:0517/2 21 85; факс:0517/2 21 35
ЗАПОВЕД
№197
Дългопол, 18.03.2014 г.
В изпълнение на Решение №44-7 от 25.10.2013 година на Общински съвет – Дългопол, взето по реда на чл.
21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, т. 2, чл.35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и на
основание чл. 27, т. 4, чл.33 и чл. 35, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за настаняване в общински жилища и
продажбата им на ОбС-Дългопол,
НАРЕЖДАМ:
1. ОТКРИВАМ процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следния недвижим имот – частна
общинска собственост, находящ се в с. Поляците, Община Дългопол, Варненска област, а именно: Жилище –
апартамент №2 (две), на втори жилищен етаж в общинска жилищна сграда №2 „Общежитие за учители”,
състоящо се от две стаи, кухня и сервизни помещения с обща застроена площ от 47 кв.м (четиридесет и седем
квадратни метра), построено в общинско дворно място цялото с площ от 2100 кв.м (две хиляди и сто квадратни
метра) съставляващо УПИ Х-21,22 (десет, планоснимачен двадесет и едно, двадесет и две) в квартал 7 (седем) по
плана на селото, което е собственост на Община Дългопол, съгласно АОС №160 от 02.06.2000г., ведно с
отстъпеното право на строеж от 47 кв.м (четиридесет и седем квадратни метра), при граници: 1.Граници на
апартамента: изток-въздух; запад-въздух; север-въздух; юг-въздух; горе-въздух, долу-апартамент №1;
2. Граници на дворното място: изток-улица; запад-улица; север-ІХ-20 и ХІ общ., юг-улица, с начална тръжна цена
5020.00 лв. (пет хиляди и двадесет лева) без включен ДДС.
2.Тръжната документация се предоставя в сграда 2, ет.1, стая №6, срещу 100.00 лева (сто лева) без включен
ДДС, платими в касата на Общината в срок до 12.00 часа на 07.04.2014 г.
3.Депозитът за участие в размер на 502.00 лв. (петстотин и два лева), представляващи 10% от началната тръжна
цена, се внася по IBAN BG05СЕСВ97903377536601, BIC: СЕСВBGSF в Централна Кооперативна Банка АД в
срок до 08.04.2014 г.
4.Предложения за участие се приемат в срок до 15.00 часа на 08.04.2014 г. в Информационния център на
Общината. Оглед на обекта всеки работен ден до датата на провеждане на търга (08.00ч. до 16.00 ч.).
5.Търгът да се проведе на 09.04.2014 г. в “Заседателната зала” на Община Дългопол от 09.00 часа.
6.До участие в търга се допускат само лица подали в срок предложение за участие с внесен депозит и без
задължения към Общината.
Копие от настоящата заповед да се връчи на гл. специалист „Приходи” при Община Дългопол за сведение.
Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Тодорка Панайотова – нач. отдел УТОС.

МАРИНКА ИВАНОВА
Кмет на Община Дългопол
Съгласувал:
Началник отдел УТОС
Тодорка Панайотова

Съгласувал:
Юрисконсулт при Община Дългопол
Невен Боев
Изготвил:
Младши експерт ОС
Емилия Железова

