ТЕХНОЛОГИЧНА КАРТА № ДССЗ-02-09

Продажба на излишни и негодни, както и придобити материали частна държавна собственост, придобити от разчистване на
строителни площадки чрез търг
Наименование на услугата: Продажба на излишни и негодни, както и придобити материали частна държавна собственост, придобити от

разчистване на строителни площадки чрез търг
Правно основание /нормативни документи/: чл. 64, ал.1 от ЗДС , чл. 69, ал.1 от ППЗДС и Наредба № 7/14.11.1997г. за продажба на движими

1. Входиране на заявленията, заедно с
необходимите документи, съобразно
утвърдената тръжна документация./ само
на хартиен носител/

Звено за
админис
тративно
обслужв
ане
/Гише
«Инфор
мация и
деловодс
тво»/

Комплектоване и
изпращане на крайния
документ

Звено за изпълнение на
услугата

Звено за изпълнение на
услугата

Технологични операции
/Задачи по изпълнение на услугата/

Отдел /звено/ за приемане
на входящите документи

вещи - частна държавна собственост
Необходими за изпълнение на услугата документи: Обявяване на търг за движими вещи със Заповед на Областния управител,
Утвърждаване на тръжната документация
Външни
Областна администрация
администрации
Срок
Цена
Изпълнители
/структурни звена в
/институции
Общината, Външни
структури/

30 дни

0,5дни

безплатно

2. Назначаване на комисия, която да
разгледа заявленията със Заповед на
Обл. управител .

юрискон
султ

3. Заповед на Областния управител, с
която се определят откриването на
търга и условията за провеждането
му
-Обявяване на заповедта поне 7 дни
преди датата на откриване на търга и
за подаване на документи за участие
-Излагане на оглед на вещите,
предмет на търга
-Приемане на офертите се приемат в
7-дневен срок от откриване на
тръжната процедура
-заповед за назначаване на комисия
за организиране и провеждане на
търга.

Главен
юрискон
султ

24дни

4. Разглеждане на постъпилите

Юриско
нсулт

2дни

оферти, класиране, изготвяне на
тръжен протокол на комисията;
Обявяване на резултатите.
5. Предаване на преписката за
съхранение. Архивиране, като се
приложи утвърдената за това процедура.

юрискон
султ

Областен
управител

Гл.
юрисконсулт

1,5дни

1ден

