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    РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

    ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

                НА ОБЛАСТ ВРАЦА 
 

 

 

На основание Заповед №  РД-73/ 05.09.2017 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 –  държавна 

собственост представляващи: 

Обект 1 - публична държавна собственост, с полезна площ 1/един/ кв. м, с 

предназначение: поставяне на самопродаващ апарат за топли напитки, с цел задоволяване 

потребностите на служителите и посетителите в Областна администрация – Враца от 

освежаващи и тонизиращи напитки – кафе /еспресо, нес кафе, кафе без кофеин, както и техни 

комбинации с мляко, сметана и шоколад/, чай, мляко, шоколад и др., разположен на първия 

етаж във фоайето на административна сграда с идентификатор № 12259.1017.264.1, по 

кадастралната карта на гр. Враца, одобрена със Заповед № РД-18-43/16.09.2005 г. на 

Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, изменена със Заповед № КД-14-06/277/ 

от 29.09.2006 г. на Началника на Службата по кадастъра – гр. Враца, с адрес: бул. 

„Демокрация” № 1, гр. Враца, актуван с АДС № 2222/13.03.2007 г., вписан под № 2, том VI, 

вх.р. 2258, н.д. № 1193/21.03.2007 г. партида 40420 от Съдия по вписванията при Служба по 

вписванията – Враца.  

Начална наемна месечна тръжна цена 54,00 / петдесет и четири лева/ без ДДС. 

Обекта се отдава под наем за срок от 1 / една/ година.  

Депозитът за участие в търга за отдаване под наем, в размер на 32,40 лв. с включен 

ДДС се внася по сметка на Областна администрация Враца в Обединена българска банка, 

клон Враца, IBAN BG94UBBS80023300120635. 

Обект 2 – частна държавна собственост, представляващ- самостоятелен обект в сграда 

с идентификатор № 12259.1018.6.1.6, по кадастралната карта на гр. Враца, одобрена със 

Заповед № РД-18-43/16.09.2005 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, със 

застроена площ 42 кв. м на първия етаж в административна сграда с идентификатор  

12259.1018.6.1 с адрес: бул. „Демокрация” № 14, гр. Враца, разположена в поземлен имот с 

идентификатор  12259.1018.6 по кадастрална карта на гр. Враца. По регулационен план на гр. 

Враца сградата попада в УПИ IV4519 в кв. 125, ЦГЧ с предназначение: търговска дейност. 

Актуван с АДС № 2565/06.10.2008 г., вписан т. 23-62, Дв. вх.р. 8371, н.д. № 5466/14.11.2008 г. 

партида 5748 от Съдия по вписванията при Служба по вписванията – Враца. 

Начална  наемна месечна тръжна цена 424,20 / четиристотин двадесет и четири лв. и 

20 ст./ без ДДС. 

Обекта се отдава под наем за срок от 10 /десет/ години. 

Депозитът за участие в търга за отдаване под наем, в размер на 254,52 лв./ двеста 

петдесет и четири лв. и 52 ст./ с включено ДДС се внася по сметка на Областна 

администрация Враца в Обединена българска банка, клон Враца, IBAN 

BG94UBBS80023300120635. 

ІІ. Търговете ще се проведат на 10.10.2017 г. както следва : 

Обект 1 -  от 11:00 часа в сградата на Областна администрация – Враца; 

Обект 2 -  от 13:00часа в сградата на Областна администрация – Враца; 

в сградата на Областна администрация Враца, гр. Враца, бул. „Демокрация” № 1, 

заседателната зала на ІV етаж.  
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Цената на тръжните документи  и за двата обекта е в размер на 24,00 лв. 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 в периода от  09:30 часа  на 

08.09.2017 г. до 16:30 часа на 09.10.2017 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 09.10.2017 г. включително. 

Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден от 9:30 часа на 08.09.2017 г. до 

16:30 часа на 09.10.2017 г. 

За информация: телефон на Административно обслужване: 092/ 66-14-29  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


