ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН
пл. “23 – ти Септември” № 5 тел.: 05328 20-02, факс: 05328 20-20
e – mail: obankozlevo@mail.bg, obankozlevo@abv.bg

ЗАПОВЕД
№ РД-250/25.07.2017 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 61, ал. 1 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на
Решение № 79 по Протокол № 12 от 13.07.2017г. на Общински съвет – Никола Козлево
ОТКРИВАМ
Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на
общински недвижим имот в УПИ I – 23 от квартал 11 по плана на с. Каравелово,
община Никола Козлево, област Шумен.
1. Описание на имота – УПИ I – 23 от квартал 11 с площ от 2200 м2 (две хиляди
и двеста кв. м.) по плана на с. Каравелово, община Никола Козлево, област Шумен.
2. Вид на търга – с явно наддаване.
3. Начална тръжна цена 6800 лв. (шест хиляди и осемстотин лева), съгласно
Решение № 79 по Протокол № 12 от 13.07.2017г. на Общински съвет – Никола Козлево
4. Стъпка за наддаване – 10 (десет) % от първоначалната тръжна цена.
5. Заповедта с която се обявява спечелилия търга се издава в седемдневен срок от
датата на провеждане на търга.
6. Дата и място за провеждане на търга – 10.08.2017 г. в 9:00 ч. в Заседателната
зала на община Никола Козлево.
7. Такса за закупуване на тръжната документация – 10 (десет) лв.
8. Депозит в размер на 10 (десет) % от първоначалната тръжна цена.
9. Заявление за участие в търга ще се приемат до 16:00 ч. на 09.08.2017 г.
10. Заповедта да се публикува в един регионален ежедневник, на сайта на община
Никола Козлево и на видно място в сградата на Общината и в съответните кметства.
11. При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 17.08.2017 г. от
9:00 ч. в Заседателната зала на община Никола Козлево.
12. Утвърждавам тръжната документация.
Настоящата Заповед подлежи на обжалване по реда на АПК.
Ешреф Реджеб_____П____
Кмет на община Никола Козлево

