
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ВРАЦА 
 

ПРОТОКОЛ № 47 
от 29.05.2007 година 
Р Е Ш Е Н И Е  № 518 

 

ОТНОСНО : Откриване на процедура за продажба на обособени 

обекти – общинска собственост, включен в програмата за 

приватизация 

 
На основание чл.3 ал.3 т.2 от ЗПСК,  чл.5 и чл.7 от Наредбата за 

търговете и конкурсите, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и Решение № 311/28.02.2006 
г. на Общински съвет – Враца 

О Б Я В Я В А  
І. Обявява публично оповестен конкурс при следните условия: 

1. Наименование на обекта на конкурса и минимална конкурсна цена:  
���� Самостоятелен  обект, поземлен имот с идентификационен № 
12259.1020.295 по кадастралната карта на гр.Враца находящи се на ул.  
„Тодор Балабанов” № 1  в гр. Враца (УПИ ХІ, , зона - Втора, кв. 141 по 
плана на ЦГЧ ) заедно с построените в него сграда с идентификационен 
№ 12259.1020.295.1 и сграда - пристройка с идентификационен № 
12259.1020.295.2 с минимална конкурсна цена 508 300 лв. (петстотин и 
осем хиляди и триста лева) 
���� Самостоятелен  обект, поземлен имот  № 12259.1020.367 по 
кадастралната карта на гр.Враца находящи се на ул.  „Тодор Балабанов” 
№ 1  в гр. Враца (УПИ V , зона - Втора, кв. 141 по плана на ЦГЧ ) с 
минимална конкурсна цена 191 500 лв. (сто деветдесет и една хиляди и 
петстотин лева) 
���� Самостоятелен  обект, поземлен имот с идентификационен № 
12259.1020.368 по кадастралната карта на гр.Враца находящи се на ул.  
„Иван Андрейчин” и ул. „ Никола Симов - Куруто”  в гр. Враца (УПИ Х, , 
зона - Втора, кв. 141 по плана на ЦГЧ ) с минимална конкурсна цена 
183 750 лв. (сто осемдесет и три хиляди, седемстотин и петдесет) 

2. Срок за проектиране, представяне за одобряване на архитектурен проект, 
строителни книжа за обекта/обектите в имота и издаване на разрешение 
за строеж: 5 (пет) месеца от подписване на договора 

3. Срок за реализация и въвеждане в експлоатация на обекта/обектите в 
имота 24 (двадесет и четири) месеца от издаване разрешение за строеж 
или 29 (двадесет и девет) месеца от подписване на договора. 

4. Оптимални условия за облагородяване на терените и съседните улици 
5. Място за закупуване на конкурсна документация - касата на Община  

Враца  ет. 3,  стая № 89 срещу 200 лв. 



6. Срок за закупуване на документация за участие в конкурса – до 10 дни 
от деня, следващ публикацията на решението в Държавен вестник 

7. При закупуване на конкурсната документация се представят документи 
за регистрация и актуално състояние на фирмата, а за физически лица – 
документ за самоличност. 

8. До три дни след закупуване на конкурсната документация може да се 
получи допълнителна информация от Общинска дирекция за приватизация в 
Община Враца 

9. Депозит в размер на 10% от обявената конкурсна цена се внася по 
банкова сметка в срок до 15 дни от деня, следващ публикацията на решението в 
Държавен вестник  в ОББ клон Враца по сметка на Община Враца 
BG13UBBS80023300146537  код BIC  UBBSBGSF 

10. Срок за подаване на оферти до 15 дни от деня, следващ публикацията 
на решението в Държавен вестник 

11. Конкурсът ще се проведе на  16 - тия ден от деня, следващ 
публикацията на решението в Държавен вестник, ако е почивен в първия 
следващ работен ден от 1400 ч. в Общинска дирекция за приватизация 

12. Коефициенти за оценка на офертите: 
� За цена на обекта/ обектите К1 = 0,4 
� Срок за проектиране, реализация и въвеждане в експлоатация на 

обекта/обектите 
К2 = 0,2 

� Оптимални условия за облагородяване на терените и съседните 
улици 

К1 = 0,4 

 
ІІ. На основание чл.8 от Наредбата за търговете и конкурсите Общински 

съвет – Враца определя Комисия в състав: 
Председател:  д-р Иван Якимов  

Членове:  
1. Полина Кръстева – юрист 
2. Йордан Тошев 
3. Елена Ребърковска 
4. Ивелина Николова 
Резерви: Председател: Кирил Кирков 

          Юрист – Милена Латова 
За успешно проведен конкурс на членовете на комисията да се изплати 

възнаграждение в размер на 50% от минималната работна заплата. 
ІІІ. Възлага на Кмета на Община Враца да извърши всички последващи 

действия, свързани с организацията и провеждането на конкурса и да сключи 
договор със спечелилия конкурса участник 
     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС : 
                                            /Сл.Григоров/    
              Вярно с оригинала:                    
                            Сп."Работа със съветниците":       
                 /Й. Стоянова/ 


