ЗАПОВЕД
№ 83 / 05.02.2013г.
гр.Бяла Слатина
На основание чл.114 и чл.116, ал.4 от Наредба № 6 на Общински съвет Бяла Слатина и
Решение №№72/ 20.02.2012 и Решение № 79/19.03.2012г. на Общински съвет Бяла Слатина
Н А Р Е Ж Д А М:
I. НАМАЛЯВАМ първоначалната тръжна цена за продажба на Двуетажна масивна сграда
/старо кметство/ със застроена площ 166 кв.м. ведно със съответното право на строеж намираща се в
УПИ І, кв.24 по плана на с.Бърдарски геран, актувана сАкт за частна общинска собственост /АЧОС/
№102/ 04.03.1998г., от 9300.00 лв. /Девет хиляди и триста лева/ без ДДС, изготвена от лицензиран
оценител, на 6510.00 лв. /Шест хиляди петстотин и десет лева/ без ДДС.
II. ОТКРИВАМ процедура за продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на
следния имот - частна общинска собственост, а именно:
1. Двуетажна масивна сграда /старо кметство/ със застроена площ 166 кв.м. ведно със
съответното право на строеж намираща се в УПИ І, кв.24 по плана на с.Бърдарски геран, актувана с
АЧОС №102/ 04.03.1998г., с начална тръжна цена 6510.00 лв. /Шест хиляди петстотин и десет лева/
без ДДС, 7812,00 лв./Седем хиляди осемстотин и дванадесет лева/ с ДДС.
Търгът да се проведе на 21.02.2013г. от 14.00 часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина.
При явяване само на един участник търгът се отлага с 30 /тридесет/ минути и ако след изтичането на
този срок не се яви друг участник, явилият се такъв се обявява за спечелил по предложената от него
цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена. При неявяване на нито един
участник, търгът се обявява за непроведен.
III. УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация, състояща се от копие от настоящата заповед,
Заявление за участие, Декларации - Приложение 1 и 2, служебна бележка /по образец/, Проект на
Договор за продажба и скица на имота.
Тръжна документация се закупува от стая №204 в сградата на Общинска администрация, гр.
Бяла Слатина, ул. ”Кл.Охридски” №68, срещу внесена такса от 50.00 лв. в касата на Общината.
Размерът на дължимият от участниците депозит възлиза на 10 % от стойността на имота изчислен
по начална цена и е в размер на 781,00 лв. /Седемстотин осемдесет и един лева/ с ДДС.
В запечатан плик се поставят: Заявление за участие, нотариално заверено пълномощно, ако
участника се представлява от друго лице, служебна бележка /по образец/ за липса на задължения
към Община Бяла Слатина, квитанция за закупена тръжна документация, квитанция за внесен
депозит, попълнени два броя декларации, проекто-договор и ценовото предложение в отделен
запечатан плик.
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 20.02.2013 г
Контрол по изпълнение на Заповедта ще изпълнявам лично.
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Община Бяла Слатина обявява търг с тайно наддаване, който ще се проведе на
21.02.2013 г. от 14.00 часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина, за продажба на:
1. Двуетажна масивна сграда /старо кметство/ със застроена площ 166 кв.м.
ведно със съответното право на строеж намираща се в УПИ І, кв.24 по плана на
с.Бърдарски геран, актувана с Акт за частна общинска собственост /АЧОС/ №102/
04.03.1998г., с начална тръжна цена 6510.00 лв. /Шест хиляди петстотин и десет лева/
без ДДС, 7812,00 лв./Седем хиляди осемстотин и дванадесет лева/ с ДДС . Депозит за
участие 781,00 лв. /Седемстотин осемдесет и един лева/ с ДДС.
Тръжната документация се закупува от стая № 204 в сградата на Общината,
дирекция "ОСОПЕ" срещу внесена такса от 50,00 лв.
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 20.02.2013 г.
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