
 

 
                           З А П О В Е Д  

 

 № 437 /19.09.2014г. 

       гр.Бяла Слатина 

На основание чл.125 и чл.133, ал.3 от Наредба № 6 на Общински съвет Бяла Слатина и 

Решение № 295 от Протокол № 20 / 29.11.2012г. на Общински съвет Бяла Слатина и във връзка 

със Заповед №247/10.04.2013 г. на Кмета на Община Бяла Слатина за закриване на търга, 

поради неявяване на кандидат  

Н А Р Е Ж Д А М : 

 

I. НАМАЛЯВАМ повторно първоначалната тръжна цена за възмездно учредяване на 

право на строеж на Терен от 265.00 кв.м., отреден за изграждане на сграда за обществено 

обслужване, съгласно одобрен за това по съответния ред инвестиционен проект, представляващ 

част от УПИ ІІ в кв.30 по действащия плана на гр. Бяла Слатина, актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 578/09.12.2002г., от 9200.00лв. /Девет хиляди и двеста лева/ без ДДС, 

изготвена от лицензиран оценител, на 6440.00лв. /Шест хиляди четиристотин и четиридесет 

лева/ без ДДС.  

ІІ. ОТКРИВАМ процедура за възмездно учредяване на право на строеж чрез публично 

оповестен търг с явно наддаване на следният имот - частна общинска собственост, а именно: 

1. Терен от 265.00 кв.м., отреден за изграждане на сграда за обществено обслужване, 

съгласно одобрен за това по съответния ред инвестиционен проект, представляващ част от УПИ 

ІІ в кв.30 по действащия плана на гр. Бяла Слатина, актуван с Акт за частна общинска 

собственост № 578/09.12.2002г., с начална тръжна цена в размер на 6440.00лв. /Шест хиляди 

четиристотин и четиридесет лева/ без ДДС, 7728.00 лв. /Седем хиляди седемстотин двадесет и 

осем лева/ с ДДС, определена от лицензиран оценител. 

Търгът да се проведе на 15.10.2014г. от 14°° часа в залата на Общински съвет Бяла 

Слатина. При неявяване на кандидат или само един такъв за обекта, процедурата продължава по 

реда на чл.133 и 134 от Наредба № 6 на Общински съвет.  

  ІІІ. УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация, състояща се от копие от настоящата 

заповед, Заявление за участие, Декларации - Приложение 1 и 2, служебна бележка /по образец/, 

Проект  на Договор за учредяване на право на строеж. 

 Тръжна документация се закупува от стая № 204 в сградата на Общинска 

администрация, гр.Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№68, срещу внесена такса от 50,00 лв. 

в касата на Общината. Размерът на дължимият от участниците депозит възлиза на 10 % от 

стойността на имота изчислен по начална цена и е в размер на 772.80 лв. /Седемстотин 

седемдесет и два лева и осемдесет стотинки/ с ДДС. 

 Краен срок за закупуване на тръжната документация и внасянето на депозита по сметка 

на Община Бяла Слатина: IBAN BG96IABG74943302025400, BIC IABGSF при INTENATIONAL 

ASSET BANK до 16,30 часа на 14.10.2014 г. 

          Контрол по изпълнение на Заповедта ще изпълнявам лично. 

 

 

ИНЖ. ИВО ЦВЕТКОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА 

 

Съгласувал: 

Цветелина Андровска 

Юрисконсулт  

 

Изготвил: 

Анка Станева  

Дирекция „УОС” 



 
 

 
3200 гр. Бяла Слатина, ул. “Климент Охридски” № 68;  тел.: 0915/8-20-11; централа:  

0915/ 8-26-55; факс: 915/8-29-14, e-mail: bslatina@mail.bg; www.byala-slatina.com 

 

 

 

Изх.№ 9100-51/23.09.2014г. 

 

 

 

О  Б  Я  В  А  

Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе 

на 15.10.2014г. от 14.00 часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина, за 

възмездно учредяване на право на строеж на сграда за комплексно обществено 

обслужване на: 

Терен от 265.00 кв.м., отреден за изграждане на сграда за обществено 

обслужване, представляващ част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІ, кв.30 по 

действащия плана на гр. Бяла Слатина, Община Бяла Слатина, област Враца, 

актуван с Акт за частна общинска собственост № 578/09.12.2002г. Началната 

тръжна цена е в размер на 6440.00лв. /Шест хиляди четиристотин и четиридесет 

лева/ без ДДС, 7728.00 лв. /Седем хиляди седемстотин двадесет и осем лева/ с 

ДДС. Депозит за участие 772.80 лв. /Седемстотин седемдесет и два лева и 

осемдесет стотинки/ с ДДС. 

Тръжната документация се закупува от стая № 204 в сградата на Общината, 

дирекция "Общинска собственост обществени поръчки и екология" /ОСОПЕ/ 

срещу внесена такса от 50,00 лв. 

Краен срок за закупуване на тръжната документация и внасянето на 

депозита по сметка на Община Бяла Слатина: IBAN BG96IABG74943302025400, 

BIC IABGSF при INTENATIONAL ASSET BANK до 16,30 часа на 14.10.2014 г.   

 

 

 

 

 

Инж. ИВО ЦВЕТКОВ   

Кмет на Община Бяла Слатина 
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