
       ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ВРАЦА 

 

 

ПРОТОКОЛ № 51 
от 18.09.2007 година 
Р Е Ш Е Н И Е  № 559 

 
ОТНОСНО: Класиране на кандидатите при проведен публично 

оповестен конкурс за продажба на  
���� 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  
���� Самостоятелен  обект, поземлен имот  № 12259.1020.367 
по кадастралната карта на гр.Враца находящ се на ул.  
„Тодор Балабанов” № 1  в гр. Враца (УПИ V , зона - Втора, 
кв. 141 по плана на ЦГЧ )  
���� Самостоятелен  обект, поземлен имот с 
идентификационен № 12259.1020.368 по кадастралната 
карта на гр.Враца находящ се на ул.  „Иван Андрейчин” и 
ул. „ Никола Симов - Куруто”  в гр. Враца (УПИ Х, зона - 
Втора, кв. 141 по плана на ЦГЧ ) 
 и определяне спечелилия конкурса 

 
 На основание чл. 34, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите и 

доклад на конкурсната комисия за проведения  публично оповестен конкурс за 

продажба  

ОО  ББ  ЩЩ  ИИ  НН  СС  КК  ИИ  ЯЯ  ТТ      СС  ЪЪ  ВВ  ЕЕ  ТТ  

РР  ЕЕ  ШШ  ИИ::  
 

 І. УТВЪРЖДАВА за спечелил конкурса и за купувач на 

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: 

Дружество с ограничена отговорност  с фирма „НОРД – УЕСТ ГРУП 07” 
ООД”  регистрирано по фирмено дело 594/2007 на ВОС със седалище и 

адрес на управление гр. Враца, ул. Лукашов 8 
 представлявано от Георги Петров Георгиев с ЕГН 6805171963 



 и адрес: гр. Враца, кв. Бистрец, ул. Мътница 25; 
Данаил Тодоров Георгиев ЕГН 6712141927, гр. София, Кестенова гора 24, 
ет.5, ап.35 и Светлана Христова Георгиева с ЕГН 8007081919, гр. Криводол 

ул. Томин мост 2 – заедно и поотделно 
  

Поканва купувача в 3 /три/ дневен срок от писменото уведомяване чрез 

писмо с обратна разписка до търговския му адрес, че настоящото решение е 

влязло в законна сила да се яви в Община Враца за подписване на  договор за 

покупко – продажба. при следните условия: 

 � Цена на обекта  - 511 550 лв. 

 � Срок за проектиране, реализация и въвеждане в експлоатация на обекта 

– 26 месеца 

 � Оптимални условия за облагородяване на терените и съседните улици – 

1 280 541.97 лв. 

 

ІІ. За самостоятелен  обект, поземлен имот  № 12259.1020.367 по 

кадастралната карта на гр.Враца находящ се на ул.  „Тодор Балабанов” № 1  в 

гр. Враца (УПИ V , зона - Втора, кв. 141 по плана на ЦГЧ ) : 

1. УТВЪРЖДАВА за спечелил конкурса и за купувач : 

Дружество с ограничена отговорност  с фирма „НОРД – УЕСТ ГРУП 07” 
ООД”  регистрирано по фирмено дело 594/2007 на ВОС със седалище и 

адрес на управление гр. Враца, ул. Лукашов 8 
 представлявано от Георги Петров Георгиев с ЕГН 6805171963 

 и адрес: гр. Враца, кв. Бистрец, ул. Мътница 25; 
Данаил Тодоров Георгиев ЕГН 6712141927, гр. София, Кестенова гора 24, 
ет.5, ап.35 и Светлана Христова Георгиева с ЕГН 8007081919, гр. Криводол 

ул. Томин мост 2 – заедно и поотделно 
Поканва купувача в 3 /три/ дневен срок от писменото уведомяване чрез 

писмо с обратна разписка до търговския му адрес, че настоящото решение е 

влязло в законна сила да се яви в Община Враца за подписване на  договор за 

покупко – продажба. при следните условия: 

� Цена  на обекта - 195 050 лв.  

 � Срок за проектиране, реализация и въвеждане в експлоатация на обекта 

– 26 месеца   

 � Оптимални условия за облагородяване на терените и съседните улици – 

621 683.75 лв. 

 

 2. На второ място класира сдружение с нестопанска цел Туристическо 
дружество “Веслец” Враца регистрирано по фирмено дело 3362/1991 на ВОС  
с промени  по Решение № 1241/09.07.07г. със седалище Дом на туриста - Враца 

представлявано от председател Влъчко Трифонов Марински  ЕГН4505291901  и 

секретар Георги Николов Петков ЕГН 4105031941 – заедно и поотделно 

 

 ІІІ.    За самостоятелен  обект, поземлен имот с идентификационен 

№ 12259.1020.368 по кадастралната карта на гр.Враца находящ се на ул.  „Иван 



Андрейчин” и ул. „ Никола Симов - Куруто”  в гр. Враца (УПИ Х, зона - Втора, 

кв. 141 по плана на ЦГЧ ): 

1. УТВЪРЖДАВА  за спечелил конкурса и за купувач  

Дружество с ограничена отговорност  с фирма „НОРД – УЕСТ ГРУП 07” 
ООД”  регистрирано по фирмено дело 594/2007 на ВОС със седалище и 

адрес на управление гр. Враца, ул. Лукашов 8 
 представлявано от Георги Петров Георгиев с ЕГН 6805171963 

 и адрес: гр. Враца, кв. Бистрец, ул. Мътница 25; 
Данаил Тодоров Георгиев ЕГН 6712141927, гр. София, Кестенова гора 24, 
ет.5, ап.35 и Светлана Христова Георгиева с ЕГН 8007081919, гр. Криводол 

ул. Томин мост 2 – заедно и поотделно 
Поканва купувача в 3 /три/ дневен срок от писменото уведомяване чрез 

писмо с обратна разписка до търговския му адрес, че настоящото решение е 

влязло в законна сила да се яви в Община Враца за подписване на  договор за 

покупко – продажба. при следните условия: 

� Цена   на обекта - 187 150 лв.    

 � Срок за проектиране, реализация и въвеждане в експлоатация на обекта 

– 26 месеца   

 � Оптимални условия за облагородяване на терените и съседните улици – 

613 774.28 лв.  

 

 2. На второ място класира дружество с ограничена отговорност  с фирма 

“Технодом – инвест”  ООД регистрирано по фирмено дело 64/2006 на ВОС 
със седалище и адрес на управление гр. Враца  ул. „Никола Войводов” 12. 

Дружеството се представлява и управлява от Цветлин Иванов Кръстев ЕГН 

6705241901 гр. Враца ул. „Войводин дол” 7 Б  и  Владелин Иванов Кръстев 

ЕГН 6909221900 гр. Враца ул. „Войводин дол” 7 Б  – заедно и поотделно 
Възлага на Кмета на Общината да подпише договори за продажба на 

обектите след влизане в законна сила на решението. 
 
 
 
 
  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС : 

                                            /Сл.Григоров/    
              Вярно с оригинала:                    
                     Сп."Работа със съветниците":       
                 /Й. Стоянова/ 
 

 


