
На основание : чл.35 ал. 1  от ЗОС ,   решение  по протокол № 6 т. 5 от 03.02.2016 г. на Общински Съвет -

Сунгурларе

ЗАПОВЯДВАМ

1.Откривам процедура за провеждане на   публичен  търг с явно наддаване за продажба на движими вещи 

общинска собственост в Община Сунгурларе, обл.Бургас, а именно : 1 брой лек автомобил ОПЕЛ ВЕКТРА  с рег. №

А 2717 ВН    , при начална тръжна цена 2133 лв. с ДДС /Две хиляди сто тридесет и три лева с ДДС/ .

2. Утвърждавам тръжна документация съдържаща : заявление за участие по образец

декларации  , копие свидетелства за регистрация , копие от лицензирана оценка ,копие от решение на Общински

Съвет , копие от Заповед

3.Определям цена на един комплект тръжни документи 20 лв. без ДДС, платими в касата на Общината и се

получават в стая №  6, І-ви /над партер/ етаж на Община Сунгурларе.

4.Депозитна вноска за участие в търговете е 10% от началната тръжна цена на автомобила , т. е .  214 .00 лв.  и

се внася в касата на Общината или по банков път по сметка BG 86 UNCR 70003321757314 , Уникредит Булбанк АД

:UNCRBGSF

5. Оглед на автомобила  – предмет на търга се извършва всеки работен ден с

представител на общината  , след закупуване на тръжната документация .

6. Търгьт  ще се проведе на  22.03.2016 г. от 13.30 часа в заседателната зала на Общината, І-ри /над партер/ .

7. Тръжната документация и заявления   за участие в търга се приемат до 12.00 часа на 21.03.2016  г.  в запечатан

непрозрачен плик  в деловодството  на Община Сунгурларе , партерен етаж.

8. Собствеността върху предмета на търга се прехвърля след окончателното заплащане на предложената цена, 3%

- местен данък прехвърляне   ,  2% режийни разноски и стойността на разходите , направени от Общината за

изготвянето на оценките , платими в двуседмичен срок от влизане в сила на Заповедта на Кмета на Общината, с

която е определен участник за спечелил търга.

КМЕТ НА ОБЩИНАТА:/инж. Васил Панделиев/
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