РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Монтана
ЗАПОВЕД
№ДС-15-9(4)
гр. Монтана 08.04.2014 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 42, ал.1
от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост

Н А Р Е Ж Д А М:
1. Да се проведе търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна
държавна собственост, находящ се в област Монтана, община Монтана, с. Вирове.
2. Описание на имота: УПИ ІІ с площ 842 кв. м. в кв. 15 по плана на с.
Вирове,
представляващ
незастроен
терен,
за
който
е
съставен
АДС
№3606/15.05.2013 г.
3. Началната тръжна цена е 2190,00 /две хиляди сто и деветдесет/ лева
без ДДС.
4. Начин на плащане - достигнатата тръжна цена, ДДС, и режийните разноски
ще се заплащат изцяло по банкова сметка на Областния управител на област
Монтана в четиринадесетдневен срок от влизането в сила на заповедта за
определяне на купувач. Дължимият местен данък се заплаща в същия срок по сметка
на Община Монтана.
5. Търгът да се проведе на 14.05.2014 г. от 13.00 часа в 303 стая на третия
етаж в сградата на Областна администрация Монтана, пл. „Жеравица” № 1.
6. Тръжни документи се купуват до 12.00 часа на 28.04.2014 г. Цената на
тръжните документи е 120 (сто и двадесет) лева с включен ДДС. Сумата следва
да бъде внесена по банкова сметка на Областния управител на област Монтана
№BG26STSA93003101051501, BIC: STSABGSF при банка ДСК.
7. Оглед на обекта се извършва след закупуване на тръжни документи и след
предварителна заявка на тел. 096 399113 или 096 399128 до 12,00 часа на
28.04.2014 г.
8. Депозит за участие в търга в размер 1000 (хиляда) лева се внася по
сметка на Областен управител Монтана, IBAN: BG 05STSA93003305299056, BIC:
STSABGSF при Банка ДСК, клон Монтана, до 12.05.2014 г. (включително).
Депозитната вноска на спечелилия участник не се възстановява, а се приспада при
плащане на цената. Депозитната вноска на класирания на второ място участник се
възстановява след изтичане на срока по чл. 57, ал. 1 от ППЗДС, а на участниците,
класирани на трето и следващи места, след приключване на търга. Внесеният
депозит не се олихвява.

9. Краен срок за подаване на заявления за участие в търга заедно с
останалите тръжни документи, поставени в запечатан и надписан непрозрачен плик,
е до 12.00 часа на 12.05.2014 г. в стая 308 на Областна администрация Монтана.
11. Утвърждавам изготвените тръжни документи за провеждане на търг с
тайно наддаване за продажба на описания в т. 2 от настоящата заповед имот.
12. Условията на търга, определени в настоящата заповед, да се публикуват в
един национален и един местен ежедневник, както и на интернет страницата на
Областна администрация Монтана най–малко 30 (тридесет) дни преди крайния срок
за подаване на заявление за участие. Условията на заповедта, с изключение на
състава на комисията, да се обявят и на информационното табло в сградата на
Областна администрация Монтана в тридневен срок от издаването й.
13. Контролът по изпълнение на тази заповед възлагам на главния секретар
на Областна администрация Монтана.
ИНЖ. НИКОЛАЙ ПЕНЧЕВ /п/
Областен управител на област Монтана

Монтана, пл. „Жеравица” № 1, тел. 096 399101, факс 096 399129
http://oblastmontana.org/, e-mail: oblastmont@montanabg.org

