ОБЩИНА БРЕГОВО
Брегово 3790; обл.Видин ; /09312/36-36;
e-mai l : ob_bregovo@ b-trust .org

ОБЯВА
Община Брегово, на основание Заповед №18/25.01.2021г. на Кмет на Община Брегово, в
изпълнение на Решение №68, взето с Протокол №10/30.10.2020г. на Общински съветБрегово,
ОТКРИВА:
I. Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движима
вещ – моторно превозно средство, лек автомобил марка „Мерцедес” Е 200”, рег.№
ВН1122ВВ, брой места 4+1, година на първоначална регистрация 1997г., рама
WDB2100351A526102, двигател №11194210059251, бензинов, цвят – светло сив
металик, с начална тръжна цена в размер на 1650,00 лв. (хиляда шестстотин и
петдесет лева) с ДДС.
II. Оглед на вещта може да бъде извършван всеки работен ден от 8:30 до 17:00часа
III. Условия за провеждане на търга:
1. Стъпка за наддаване – в размер на 5% върху обявената начална тръжна цена.
2.Депозит за участие - в размер на 5% върху обявената начална тръжна цена се
внасят по следната банкова сметка: Банка ДСК IBAN: BG27STSA93003373210300, BIC: STSA
BGSF
3.Задължителни документи за участие в търга:
- Заявление за участие в търга по образец;
- Удостоверение за актуално състояние /за юридически лица/;
- копие на лична карта /за физически лица/;
- Документ за внесен депозит;
- Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва в търга чрез
пълномощник;
4. Необходими документи, които участниците следва да представят пред комисията по
провеждане на публичния търг:
-лична карта за регистрация в провеждания публично оповестен търг
-нотариално заверено пълномощно – ако участникът се представлява от пълномощник
IV. Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 26.02.2021г. от 10:00ч. в
заседателната зала на общинска администрация - ет.2 – сградата на общината.
При необходимост повторен търг ще се проведе на 15.03.2021 г. от 10.00ч. на същото
място при същите условия .
Заявления за участие се представят в деловодството на община Брегово до 17:00 ч.
на деня предхождащ търга.
Настоящата обява, ведно с образците на документи, са публикувани на интернет
страницата
на
Община
Брегово
в
секция
„Търгове
и
конкурси”
https://bregovo.net/category/targove
25.01.2021г.

