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О Б Щ И Н А С Т Р А Ж И Ц А
З А П О В Е Д
№ 452/ 03.04.2019г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, Решение № 643/28.2.2019 г. на
Общински съвет гр.Стражица, обнародвано в ДВ брой 27/02.04.2019 г.
НАРЕЖДАМ:
1.Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 22.04.2019 г. от 11.00 часа
в сградата на Община Стражица, залата на ІІІ етаж, за продажба на обект – частна
общинска собственост, представляващ: Магазин Б, секция 4 със ЗП 57,10 кв.м. и ½
идеална част от входно антре със ЗП 12,40 кв.м., находящ се в УПИ I, кв.75 по плана
на гр.Стражица, актуван с АчОС № 7840/17.09.2018г.
2.Начална тръжна цена 25367,00 лв. /двадесет и пет хиляди триста шестдесет
и седем лева/, на която не се начислява ДДС на основание чл.45, ал.3 от ЗДДС,
определена от лицензиран оценител.
3.Стъпка за наддаване 500,00 лв. /петстотин лева/.
4.Депозит за участие в размер на 500,00 лв. /петстотин лева/ да се внесе по
сметка IBAN: BG59STSA93003301503056, BIC: STSABGSF на Община Стражица при
«Банка ДСК» ЕАД клон Стражица. Краен срок за внасяне на депозита – до 15,00 часа
на 17.04.2019 г.
5.Тръжната документация с цена 120,00 лв. с ДДС се заплаща в брой в касата
на Информационния център и се получава от стая № 106 “Общинска собственост” в
срок до 16,00 часа на 15.04.2019 г.
6.Срок за подаване на предложения за участие в търга – до 16,00 ч. на
17.04.2019 г. в Информационния център на общината.
7.Срок за извършване на оглед на обекта – всеки работен ден от 9ч. до 12ч. до
17.04.2019 г. след представен документ за закупена тръжна документация.
8.Начин и срок на плащане – достигнатата цена на обекта се заплаща по сметка
на Община Стражица при сключване на договора за продажба в срок 30 дни от датата
на заповедта за спечелил търга участник.
9.При неявяване на кандидати да се проведе повторен търг на 07.05.2019 г.
при същите условия, като сроковете са съответно по т. 5 - 30.04.2019 г. и по т.4, 6 и 7
- 03.05.2019г.
Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица за сведение и
изпълнение.
Румен Павлов
Кмет на Община Стражица

