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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
№ 599
гр.Стражица, 30.04.2019 год.

На основание чл.32, ал.3, т.1 от Закона за приватизация и
следприватизационен контрол, чл.16, ал.3 от Наредбата за търговете и
конкурсите, Решение на Общински съвет № 643 от 28.02.2019г., Заповед №
452/03.04.2019 г. и Протокол № 2/22.04.2019г. на комисията, назначена със
Заповед № 576/22.04.2019г. за организиране и провеждане на търга
О Б Я В Я В А М:
”ИВКОМ” ЕООД, ЕИК 104598959, със седалище и адрес на
управление: гр.Стражица, ул.”Тодор Каблешков” № 3, представлявано от
Радостина Миткова Пейкова с ЕГН 8607312218, л.к.№ 646562283, издадена
на 20.07.2016г. от МВР гр.Велико Търново - Управител,
за спечелил публичния търг за приватизационна продажба на 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 жилищна сграда, УПИ I, кв.75 по плана на гр.Стражица,
актуван с АчОС № 7840/17.09.2018г., с предложена продажна цена от
25867,00 лв. /двадесет и пет хиляди осемстотин шестдесет и седем лева/, на
която цена не се начислява ДДС, на основание чл.45, ал.3 от ЗДДС.
1. Начин на плащане:
1.1. Достигнатата тръжна цена на обекта 25867,00 лв. се заплаща
еднократно в левове, както следва:
- внесен депозит за участие в търга на стойност 500,00 лв. /петстотин
лева/ с вносна бележка № BORD06098321 от 12.04.2019г.
- остатък за доплащане 25367,00 лв. /двадесет и пет хиляди триста
шестдесет и седем лева/ да се внесе по сметка на IBAN –
BG55STSA93008401101200, BIC – STSABGSF, Код за плащане 445500 при
„БАНКА ДСК” ЕАД клон Стражица.
1.2. Такса за обслужване на сделката в размер на 300,00 лв. /триста
лева/ да се внесе по сметка IBAN: BG55STSA93008401101200, BIC:
STSABGSF, Код за вид плащане 448090 при „БАНКА ДСК” ЕАД клон
Стражица.
2. Срокове за плащане на цената: при подписване на договора за
приватизационна продажба в срок до 30 /тридесет/ дни от датата на обявяване
на спечелилият търга участник.

3. В 20-дневен срок от датата на провеждане на търга, купувачът
следва да представи декларация по чл. 7, ал. 3 от ЗПСК.
4. Собствеността върху предмета на настоящия търг се прехвърля на
купувача след изплащане на достигнатата тръжна цена, таксата за
обслужване на сделката и подписване на приватизационния договор.
5. На второ място по ред не класирам участник, защото няма такъв.
6. Да се задържи депозита на спечелилия търга участник, като
гаранция за сключване на договора за приватизация и да се прихване от
цената по договора.
7. Да се подготви договор за приватизационна продажба на
гореописания имот със спечелилия търга, който да бъде сключен в срок 30
дни от датата на издаване на настоящата заповед.
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра.

Румен Павлов
Кмет на Община Стражица

