
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ВРАЦА 
 

ПРОТОКОЛ № 49  
от 25.03.2010 година 

Р Е Ш Е Н И Е  № 631 
 

ОТНОСНО:  Откриване на процедура за продажба на обект частна  
общинска собственост включен в Програмата за приватизация за 2010г. 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА); чл.3 ал.3 т.2 от Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол (ЗПСК),  чл.5 и чл.6 от Наредбата за търговете и конкурсите; Решение № 

569/28.01.2010 г. на Общински съвет – Враца за включване на обектите в Програмата за 
приватизация за 2010г. и Протокол № 35/18.03.2010г. на ПК «ПСК» при ОбС- Враца 

Р Е Ш И : 
 

І. Приема правния анализ на юриста и оценката на експерт оценителя  
за определяне на справедлива пазарна стойност за срок от 6 месеца на: 

Поземлен имот с ид. № 12259.1024.286 по КК на гр.Враца –УПИ ХХХVІ, 
кв. 317 , ж.к. „Толбухин юг” , ул.”Беласица”  с площ 5 032,00 кв.м. с АОС – 
частна № 1264/18.07.2007г. 

ІІ. Обявява публичен търг с явно наддаване за продажба при следните 
условия: 

1.Наименование на обекта на търга с начална тръжна цена /без ДДС/ и 
стъпка на наддаване: Поземлен имот с ид. № 12259.1024.286 по КК на гр.Враца –
УПИ ХХХVІ, кв. 317 , ж.к. „Толбухин юг” ул.”Беласица”  с площ 5 032,00 кв.м. с 
АОС – частна № 1264/18.07.2007г. и начална тръжна цена   505 000 лв. 
/петстотин и пет хиляди лева/ и стъпка на наддаване 10 000 лв. / върху крайната 
цена се начислява  ДДС /; 

2.Размер на депозита за участие в явния търг - 10% от началната тръжна 
цена. Депозитната вноска се внася в ОББ клон Враца по сметка на Община Враца 
BG13UBBS80023300146537  код BIC  UBBSBGSF  - ТБ ОББ АД клон  Враца; 

3.Краен срок за внасяне на депозита – 15 дни от деня, следващ   
публикацията на решението в „Държавен вестник”; 

4.Тръжна документация се закупува срещу  240 лв. /с включен ДДС/ 
платими на касата  в Център за услуги и информация на гражданите в сградата на 
Община Враца ет. І. Срок за закупуване на документацията за участие в търга – 
13 дни от деня, следващ публикацията на решението в „Държавен вестник”; 

5.Мястото за получаване на тръжната документация - сградата на Община  
Враца  ет. 3,  стая № 72;      

 6.Срок за подаване на предложенията за участие в търга – 15 дни от деня, 
следващ публикацията на решението в „Държавен вестник”; 

 7.Срок за извършване на оглед на обекта – 15 дни от деня, следващ 
публикацията на решението в „Държавен вестник”; 



8.Място, ден и час на провеждане на търга – търгът ще се проведе на 17 – я 
ден, от деня следващ публикацията на решението в „Държавен вестник” от 1400 ч. 
в сградата на Община  Враца  ет. 3,  стая № 72;      

 ІІІ. На основание чл.8 от Наредбата за търговете и конкурсите 
Общински съвет – Враца определя тръжна  комисия в състав: 

Председател: Мария Петрова 
Членове: 1. Румен Антов – юрист 
2. Емил Пеняшки 
3. Мирон Драганов 
4. Костадин Апостолов 
5. Кирил Илиев 
6. Владимир Ценов 
Резерви: Председател: Момчил Калистратов 
      Юрист – Владимир Христов 
               Член – Васил Драганов 
На членовете на комисията след провеждане на търга да се изплати 

възнаграждение в размер на 50% от минималната работна заплата. 
ІV. На основание чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите 

Общински съвет – Враца утвърждава тръжни документации за провеждане 
на търг с явно наддаване, която съдържа следното: 

1.Решение на Общински съвет Враца за обявяване на публичен търг с явно 
наддаване за продажба. 

2.Фотокопие на обява за явен търг, публикувана в ДВ  
3.Условия за провеждане на търга 
4. Документи за участие в търга 
5. Указания за участие в търга 
6.Декларация за оглед на обекта 
7.Декларация по чл. 7, ал. 3 от ЗПСК обр. 1 за произхода и основание на 

платежните средства, с които се участва в приватизацията 
8.Декларация, че юридическото лице е с по-малко от 50 % държавно или 

общинско участие. 
9.Проекто-договор за продажба 
10.Характеристика на обекта 
11.Скица на обекта 
12.АОС – частна 
V.Повторен търг ще се проведе след 7 дни, като всички горецитирани 

срокове се  удължават   също с 7 дни  до продажбата на обектите. 
VІ. Възлага на Кмета на Община Враца да извърши всички 

последващи действия, свързани с организацията и провеждането на търга и 
да сключи договор със спечелилия търга участник.     
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС : 
                                              /М.Николова/    
               Вярно с оригинала:                    
                     Сп."Работа със съветниците":        
                 /Ел.Георгиева/ 
 


