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О Б Щ И Н А   К Р У Ш А Р И  О Б Л А С Т   Д О Б Р И Ч
                       9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136,
                  E-mail HYPERLINK "mailto:krushari@dobricg.net" krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg



З А П О В Е Д 

№РД-08-26
Крушари, 10.01.2017г. 

На основание чл.44 ал.1 т. 2 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от ЗОС, чл.43 ал.1 и чл.102 от Наредба №8 и  в изпълнение на решение № 13/123 от 24.11.2016г. на  Общинския  съвет с.Крушари 

З  А  П  О  В  Я  Д  В  А  М :

1.Да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 23.01.2017г. от 9,00 часа в сградата на общинската администрация в заседателната зала на ІІІ етаж за продажба на недвижим имот, както следва: 
- Поземлен имот №005038 с площ 5,777 дка с начин на трайно ползване – нива, IV категория по КВС на с.Лозенец с начална тръжна цена 10400,00 лв.
Цената достигната на търга да се заплати от спечелилия участник еднократно в касата на общината или по банков път.
Участникът спечелил търга да заплати  върху оттъргуваната цена на имота 3% местен данък по чл.47 ал.2 и ал.3 от ЗМДТ в брой в Данъчна служба с.Крушари и 2% такса по чл.41 т.1 от Наредба №8 на ОбС с.Крушари, както и разходите по чл.43 ал.4 от Наредба №8 в размер на 200,00 лв.  в брой в касата на общината или по банков път.
2.Депозитът в размер на 10% от началната тръжна цена се внася до 16,00 часа на предходната дата на търга в касата на общината в брой или по банков път.
	3.Документите за участие в търга се закупуват в касата на Община Крушари за сумата от 10,00 лв. в срок до 16,00 часа на предходната дата на търга и се внасят в деловодството на общината в срок до 16,00 часа на предходната дата на търга, но не по-рано от 15 дни от датата на обявата за търга.
	4.Оглед на обекта на търга - всеки делничен ден в часовете от 8,00-12,00 и 13,00-17,00. Допълнителна информация на телефон 0887/429933.
5.Утвърждавам тръжната документация за продажба на общински недвижим имот-частна общинска собственост.
6.Не се допускат до участие в търга физически и юридически лица, които имат задължения или неизплатени суми към Общинска администрация Крушари, както и свързаните с тях лица / по смисъла на Търговския закон /.
7.При неявяване на кандидати да се проведе повторен търг на 30.01.2017г. при същите условия.
8.Заповедта да се обяви в местен вестник, на информационното табло на Община Крушари и в сайта на общината: www.krushari.bg.
Настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.







Добри Стефанов /п/
Кмет на Община Крушари




