
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВРАЦА 

 

на основание Заповед №  РД-18-ДС-32/12.04.2017 г. на Областния управител на Област Враца 

 

О Б Я В Я В А 

 

1. Търг с тайно наддаване за продажба на следните недвижими имоти – частна държавна 

собственост с данъчна оценка под  10 000 лева: 

ОБЕКТ 1: поземлен имот № 005092 в землището на с. Згориград, местност "Църквище", 

община Враца с площ 1 124 кв.м, начин на трайно ползване: друга селскостопанска територия, 

категория на земята при неполивни условия: осма, урегулиран в УПИ № ІІ в кв. 5 по плана за 

регулация и застрояване, ПУП, одобрен със Заповед № 604/30.04.2015 г. на Кмета на Община Враца с 

предназначение за ваканционно селище, актуван с АЧДС № 3354/ 23.10.2015 г. 

     ОБЕКТ 2: поземлен имот № 005093 в землището на с. Згориград, местност "Църквище", 

община Враца с площ 710 кв.м, начин на трайно ползване: друга селскостопанска територия, 

категория на земята при неполивни условия: осма, урегулиран в УПИ № ІІІ в кв. 5 по плана за 

регулация и застрояване, ПУП, одобрен със Заповед № 604/30.04.2015 г. на Кмета на Община Враца с 

предназначение за ваканционно селище, актуван с АЧДС № 3355/ 23.10.2015 г. 

ОБЕКТ 3: самостоятелен обект с идентификатор 12259.1017.57.9.23 по кадастралната карта 

на гр.Враца, одобрена със Заповед № РД-18-43/16.09.2005 г. на Изпълнителния директор на Агенция 

по кадастъра, изменена със Заповед № КД-14-06-88/07.07.2011г. на СГКК - Враца със застроена площ 

20,50 кв.м, находящ се на първи етаж в жилищен блок "Самуил" 3 с адрес гр. Враца, ул. "Васил 

Кънчов" № 78, масивна монолитна конструкция, година на строителство – 1977 г., както и 

съответните идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху 

поземления имот; предназначение на самостоятелния обект: ателие за творческа дейност, актувано с 

АЧДС № 2914/25.07.2011 г. 

2. Търгът ще се проведе на 19.05.2017 г., както следва: за обект 1 от 13:00 часа, за обект 2 от 

14:00 часа, за обект 3 от 15:00 часа в сградата на Областна администрация – Враца, бул. 

„Демокрация“ № 1 в залата на ІV етаж. 

3. Началната тръжна цена на имотите е както следва: 

- за ОБЕКТ 1.1- 2 500 лв. (без ДДС) 

- за ОБЕКТ 1.2 – 1 500 лв. (без ДДС) 

- за ОБЕКТ 1.3 – 7 600 лв. (без ДДС) 
4. Цената на тръжните документи е в размер на 100,00 лв. (с ДДС), платима по сметка на 

Областна администрация – Враца с IBAN № BG25UBBS80023106172705 в Обединена българска 

банка, клон Враца.  

5. Определям депозит за участие в търга в размер на 10 % от първоначалната тръжна цена, 

като същият се внася по сметка IBAN BG94UBBS80023300120635 на Областна администрация – 

Враца в Обединена българска банка – клон Враца както следва: 

- за ОБЕКТ 1.1- 250 лв. (без ДДС) 

- за ОБЕКТ 1.2 – 150 лв. (без ДДС) 

- за ОБЕКТ 1.3 – 760 лв. (без ДДС) 

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

заявление за участие в търга. Закупуване на тръжни документи и приемане на ценовите предложения 

ще се извършва всеки работен ден от 9:00 часа до 16:30 часа в периода от 19.04.2017г. до 18.05.2017г. 

включително в стая № 107 на първи етаж в сградата на Областна администрация - Враца, бул. 

„Демокрация“ № 1. 

 

Телефон за връзка: 092/661429 


