ОБЩИНА ВАРНА
КОМИСИЯ ПО ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

ОБЯВЛЕНИЕ
ОБЩИНСКИ
На

основание

Решения

СЪВЕТ–ВАРНА

№553-6(14)/20.12.2016г.,

№1018-13(22)/30.11.2017г.-

01.12.2017г. и №1019-13(22)/30.11.2017г.-01.12.2017г. на Общински съвет – Варна,

ОБЯВЯВА

КОНКУРС:

по документи за избор до 20 (двадесет) независими оценители и правоспособни юристи за
изготвяне на приватизационни оценки и анализи на правното състояние на предложените
за приватизация обекти.
1. Кандидатите следва да отговарят на следните условия:
1.1. физически лица и юридически лица, регистрирани по реда на Търговския
закон, които са вписани в регистъра на независимите оценители;
1.2. да имат действащ сертификат за оценителска правоспособност, издаден от
Камарата на независимите оценители в България;
1.3. да са внесли членски внос към Камарата на независимите оценители в
България;
1.4. да имат документ за юридическа правоспособност.
2. Комплектът документи за участие на кандидатите трябва да съдържа:
2.1. заявление за участие;
2.2. сертификат за оценителска правоспособност, издаден от

Камарата на

независимите оценители в България – копие, заверено за вярност от участника;
2.3. платежен документ, удостоверяващ внесен членски внос към Камарата на
независимите оценители в България, копие заверено за вярност от участника;
2.4. документ за юридическа правоспособност (за юристи) - копие заверено за
вярност от участника;
2.5. ЕИК за юридически лица, регистрирани в Търговския регистър към Агенция по
вписванията или документ за самоличност за физически лица (копие, заверено за вярност
от участника);
2.6. за юридически лица – декларации от името на заявителя, че:
а) не е обявен в несъстоятелност;
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
в) не се намира в ликвидация.
Стр. 1 от 2

2.7. за физически лица – декларации от името на заявителя, че не е осъждано
лице.
2.8. автореференция, съдържаща:
а) списък на оценките, извършени от независимия оценител или анализи на
правното състояние, извършени от правоспособния юрист;
б) препоръки.
3. Комплектът документи да се представи в дирекция „Общинска собственост,
икономика и стопански дейности”, отдел „Общинска собственост”, стая №1207 на ХІІ-я
етаж в сградата на Община Варна, бул. „Осми приморски полк‟ №43

до 16.30 часа на

14.05.2018г.
4. Конкурсът да се проведе от 10.00 часа в сградата на Община Варна, бул. „Осми
приморски полк‟ №43 на 17.05.2018г.
За информация : тел. 052 820 277.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КПСК:

(ПЕТКО БОЙНОВСКИ)

Изготвил:
Стефка Петрова, секретар на КПСК
30.04.2018

гр. Варна, бул. „Осми приморски полк” № 43, тел.:+35952/ 820 329, www.varna.bg
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