ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ

п.к. 9250 гр. Дългопол, ул. “Г. Димитров” №105; тел.:0517/2 21 85; факс:0517/2 21 35
ЗАПОВЕД
№ 236
Дългопол, 28.03. 2014 г.
В изпълнение на Решение №45-6 от 29.11.2013 година на Общински съвет – Дългопол, взето по
реда на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинска собственост и на
основание чл. 39, ал. 1 и чл. 57, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество 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. Аспарухово, Община Дългопол, Варненска
област, а именно: Дворно място, с площ 277 кв.м (двеста седемдесет и седем квадратни метра),
съставляваща поземлен имот с идентификатор №00789.205.28 (нула нула седем осем девет. две нула
пет. две осем) по кадастралната карта на с. Аспарухово, при граници: ПИ №№00789.205.29;
00789.205.31; 00789.205.30; 00789.201.390; 00789.205.26; 00789.205.27, начин на трайно ползване –
незастроен имот за жилищни нужди, подробно описан в АОС №99 от 18.01.2011 г., с начална тръжна
цена 4365.00 лв. (четири хиляди триста шестдесет и пет лева) с включен ДДС.
2. Тръжната документация се предоставя в сграда 2, ет.1, стая №6, срещу 100.00 лв. (сто лева) без
включен ДДС, платими в касата на Общината в срок до 12.00 часа на 15.04.2014 г.
3. Депозит за участие в размер на 436.50 лв. (четиристотин тридесет и шест лева и петдесет стотинки),
представляващи 10% от началната тръжна цена се внася по Банкова сметка IBAN №
BG05СЕСВ97903377536601, BIC: СЕСВBGSF в Централна Кооперативна Банка АД в срок до
16.04.2014 г.
4. Предложения за участие се приемат в срок до 15.00 часа на 16.04.2014 г. в Информационния център
на Общината. Оглед на обекта всеки работен ден до датата на провеждане на търга (от 08.00 ч. до
16.00 ч.).
5. Търгът да се проведе на 17.04.2014 г. в “Заседателната зала” на Община Дългопол от 10.00 часа.
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 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

