РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
ЗАПОВЕД
№РД-08-95
Ловеч, 09.10.2012 г.
На основание чл. 64, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 4, ал. 1 и чл. 5 от
Наредба №7/14.11.1997г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост и
протокол №12/08.10.2012г. на комисията по управление на имоти и вещи - държавна
собственост,
НАРЕЖДАМ:
На 08.11.2012г. от 13.00 ч. в сградата на Областна администрация гр. Ловеч,
ул. „Търговска” 43, в зала 101 да се проведе търг с тайно наддаване за определяне на купувач
на „Медна ламарина свален обков“, количество: 395 кг. с начална тръжна цена 3950.00 лв. /с
включено ДДС/.
Търгът да се проведе от комисия в състав:
Оглед на вещта да се извърши на 01.11.2012г. от 10.00 ч. до 11.00 ч. в сградата на Дом
„Преслав“ гр. Ловеч, след предварителна заявка в Областна администрация гр. Ловеч.
Депозит в размер на 395.00 лв., представляващ 10% от началната тръжна цена, се внася
до 06.11.2012г. по сметка ВG79 UBBS 8002 3300 1232 33, BIC - UBBS BGSF при ОББ – АД клон Ловеч – Областен управител.
Оферти се приемат от 01.11.2012г. до 07.11.2012г. на гише „Административно
обслужване” от 9.00 до 17.00 ч. в сградата на Областна администрация, ул. „Търговска”43, гр.
Ловеч. Образец на офертата се получава всеки работен ден на същото гише.
Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик. Към офертата участниците в търга
прилагат: документ за внесен депозит и копие от документ за самоличност, а юридическите
лица представят и копие от удостоверение за актуално съдебно състояние /или се посочва
ЕИК/.
Настоящата заповед да се обяви най-малко в един ежедневник, на видно място в
сградата на областна администрация, както и на сайта на администрацията не по-късно от
24.10.2012г.
На 08.11.2012г. комисията да класира офертите в тръжен лист и обяви спечелилият
търга кандидат.
Определеният за купувач да плати предложената от него цена в срок от три работни
дни от обявяването.
Купувачът да вдигне закупената вещ в петдневен срок от датата на плащането, като за
всеки ден закъснение се дължи магазинаж в размер на 1% от началната тръжна цена.
Препис от заповедта да се връчи на председателя и членовете на комисията за сведение
и изпълнение.
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