ЗАПОВЕД
№ 443 / 17.08.2016г.
гр. Бяла Слатина
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с Заповед № 399/26.07.2016г. на Кмета на
Община Бяла Слатина и чл.128, т.1 от Наредба № 6 на Общински съвет Бяла Слатина
Н А Р Е Ж Д А М:
Удължавам до 29.08.2016 г. срока за закупуване на тръжна документация за участие в търг
с явно наддаване за продажба на движима вещ- частна общинска собственост, а именно: Лек
автомобил „Шкода Суперб“-седан, година на производство 2008г., с брой места 4+1. Начална
тръжна цена на вещта е 2400.00лв. /Две хиляди и четиристотин лева и нула стотинки/ с ДДС,
изготвена от лицензиран оценител. Депозит за участие 240.00лв. с ДДС.
Търгът да се проведе на 30.08.2016 г. (вторник) от 10.00 часа в стая 203 в сградата на
Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 при същите условия.
При неявяване на кандидат или само един такъв за имот, процедурата продължава по реда на
чл.133 и чл.134 от Наредба №6 на Общински съвет Бяла Слатина.
Тръжна документация се закупува от стая №204 в сградата на Общинска администрация,
гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” №68, срещу внесена такса от 50,00 лв. в касата на
Общината.
Краен срок за закупуване на тръжната документация и внасянето на депозита по сметка на
Община Бяла Слатина: IBAN BG96IABG74943302025400, BIC IABGSF при INTENATIONAL
ASSET BANK до 16,30 часа на 29.08.2016г.
Контрол по изпълнение на Заповедта ще изпълнявам лично.
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0915/ 8-26-55; факс: 915/8-29-14, e-mail: bslatina@mail.bg; www.byala-slatina.com

Изх.№ 9100-111-1/17.08.2016г.

ОБЯВА
Община Бяла Слатина удължава до 29.08.2016г. срока за закупуване на тръжна документация
за участие в търг с явно наддаване за продажба на движима вещ- частна общинска собственост, а
именно: Лек автомобил „Шкода Суперб“-седан, година на производство 2008г., с брой места 4+1.
Начална тръжна цена на вещта е 2400.00лв. /Две хиляди и четиристотин лева и нула стотинки/ с
ДДС, изготвена от лицензиран оценител. Депозит за участие 240.00лв. с ДДС.
Търгът да се проведе на 30.08.2016 г. (вторник) от 10.00 часа в стая 203 в сградата на
Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 при същите условия.
При неявяване на кандидат или само един такъв за имот, процедурата продължава по реда на
чл.133 и чл.134 от Наредба №6 на Общински съвет Бяла Слатина.
Тръжна документация се закупува от стая №204 в сградата на Общинска администрация,
гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” №68, срещу внесена такса от 50,00 лв. в касата на
Общината.
Краен срок за закупуване на тръжната документация и внасянето на депозита по сметка на
Община Бяла Слатина: IBAN BG96IABG74943302025400, BIC IABGSF при INTENATIONAL
ASSET BANK до 16,30 часа на 29.08.2016 г.
Контрол по изпълнение на Заповедта ще изпълнявам лично.
Адрес и телефон за контакт: п.к.3200 гр.Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№68,
тел.0915/882168.

Кмет на Община
Бяла Слатина :
/инж. Иво Цветков/

