
                                           ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА 

на основание Заповед № РД-18-ДС-6/26.01.2018 г. на Областен управител на Област Враца 

 

                  О Б Я В Я В А 

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти –  частна държавна 

собственост, представляващи: 

1. Сграда идентификатор 12259.200.15.1, построена в поземлен имот с идентификатор 

12259.200.15 по Кадастралната карта на град Враца, одобрена със Заповед № РД-18-43/16.09.2005 

г. на ИД на Агенцията по кадастъра-гр. София, масивна конструкция на три етажа със застроена 

площ 414 кв. м, находяща се в местността „Бошняшкото“, заедно с отстъпеното право на строеж 

върху терена. Сградата се състои от основно тяло, построено 1958 година, пристройка и 

надстройка, построени 1975 г., с предназначение: Курортна, туристическа сграда. Имотът е 

актуван с АДС № 2228/10.04.2007 г. 

2. Сграда с идентификатор 12259.200.64.1, построена в поземлен имот с идентификатор 

12259.200.64 по Кадастралната карта на град Враца, одобрена със Заповед № РД-18-43/16.09.2005 

г. на ИД на Агенцията по кадастъра, масивна конструкция  на един етаж със ЗП 165 кв. м, 

находяща се в курортен комплекс „Леденика“, местност „Балкана“с предназначение: Сграда за 

обществено хранене. Имотът е актуван с АДС № 3389/09.06.2016 г.   

3. Сграда с идентификатор 12259.200.64.2, построена в поземлен имот с идентификатор 

12259.200.64 по Кадастралната карта на град Враца, одобрена със Заповед № РД-18-43/16.09.2005 

г. на ИД на Агенцията по кадастъра, масивна конструкция  на един етаж със застроена  площ 24 

кв. м, находяща се в курортен комплекс „Леденика“, местност „Балкана“с предназначение: 

Сграда за обществено хранене. Имотът е актуван с АДС № 3389/09.06.2016 г. 

4. Сграда с идентификатор 12259.200.65.1, построена в поземлен имот с идентификатор 

12259.200.65 по Кадастралната карта на град Враца, одобрена със Заповед № РД-18-43/16.09.2005 

г. на ИД на Агенцията по кадастъра, масивна конструкция на един етаж със застроена  площ 45 

кв. м, находяща се в курортен комплекс „Леденика“, местност „Балкана“ с предназначение: 

Курортна туристическа сграда. Имотът е актуван с АДС № 3367/12.01.2016 г.  

5. Сграда с идентификатор 12259.200.65.2, построена в поземлен имот с идентификатор 

12259.200.65 по Кадастралната карта на град Враца, одобрена със Заповед № РД-18-43/16.09.2005 

г. на ИД на Агенцията по кадастъра, масивна конструкция на един етаж със застроена  площ 42 

кв. м, находяща се в курортен комплекс „Леденика“, местност „ Балкана“ с предназначение: 

Курортна туристическа сграда. Имотът е актуван с АДС №  3367/12.01.2016 г . 

Общата начална  наемна тръжна цена  на имотите е 2100,00/ две хиляди и сто/ лева без 

ДДС или 2520,00 /две хиляди петстотин и двадесет/ лева с ДДС месечно. 

Имотите се отдават под наем за срок от 10 /десет/ години. 

Депозитът за участие в търга за отдаване под наем, в размер на 1260,00/ хиляда  двеста и 

шестдесет/ лева с ДДС се внася по сметка на Областна администрация Враца в Обединена 

българска банка, клон Враца, IBAN BG94UBBS80023300120635. 

Търгът ще се проведе на 06.03.2018 г. от 10:00 ч. в сградата на Областна администрация 

Враца, гр. Враца, бул. „Демокрация” № 1, Заседателна зала на ІV етаж.  

 Цената на тръжните документи  е в размер на 100,00 лв./ сто/ лева с ДДС, платими по 

сметка на Областна администрация Враца с IBAN № BG25UBBS80023106172705 в Обединена 

българска банка, клон Враца. 

Тръжните документи се получават всеки работен ден от 09:30 часа  на 30.01.2018 г. до 

16:30 часа на 02.03.2018 г. включително, в сградата на Областна администрация Враца, 

бул.„Демокрация” № 1, ет.1, стая 107, срещу представяне на копие на платежния документ. 

До търга се допускат лица, закупили тръжни документи, внесли депозит и подали в 

Областна администрация Враца, бул. „Демокрация” № 1, етаж І, стая 107, заявление за участие в 

търга в срок до 16:30 часа на 02.03.2018 г. включително. 

Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден от 9:30 часа на 30.01.2018 г. до 

16:30 часа на 02.03.2018 г.  

За информация: Център за информация и административни услуги- 092/66 14 29. 

    


