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О Б Я В А  

 

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

проведе на 08.01.2015 г. от 10:15 часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина, 

за продажба на: 

ПИ №099001, представляващ „нива“ с площ 30.210 дка., земя трета 

категория, местността „Габрешански връх“, намиращ се в землището на гр.Бяла 

Слатина, община Бяла Слатина, обл. Враца, ЕКАТТЕ 07702, съгласно АЧОС 

№1928/16.07.2009 г. 

Начална тръжна цена 18067 лв. /Осемнадесет хиляди и шестдесет и седем 

лева/, без ДДС, депозит за участие 1806.70 лв. /Хиляда осемстотин и шест лева и 

седемдесет стотинки/.  

 Стъпка за наддаване 361.34 лв./Триста шестдесет и един лева и тридесет и 

четири  стотинки/. 

Тръжната документация се закупува от стая № 205 в сградата на Община 

Бяла Слатина, Дирекция "УОС" срещу внесена такса от 50,00 лв./Петдесет лева/ в 

касата на Общината. 

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 07.01.2015 г. 

Адрес и тел. за контакт: 3200 гр. Бяла Слатина, ул. “Климент Охридски” 

№ 68;  тел: 0915/882170. 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА 

БЯЛА СЛАТИНА: 

 /инж. ИВО ЦВЕТКОВ/ 
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                     З А П О В Е Д  
 

                № 587/ 24.11.2014 г. 

                                                                    гр. Бяла Слатина 

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.128, т.1 и т.2 от Наредба № 6 на 

Общински съвет Бяла Слатина  

 

        1. УДЪЛЖАВАМ до 07.01.2015 г. срока за закупуване на тръжна документация за участие 

в търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот, общинска собственост, обявен в Заповед 

№536/28.10.2014 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, намиращ се в землището на гр. Бяла 

Слатина, а именно: ПИ №099001, нива с площ 30.210 дка, начална тръжна цена 18067.00 лв., 

депозит за участие 1806.7 лв., стъпка за наддаване 361.34 лв. 

Търгът да се проведе на 08.01.2015 г. (четвъртък) от 10:15 ч. в залата на Общински съвет 

Бяла Слатина при същите условия. При неявяване на кандидат или само един такъв за имота, 

процедурата продължава по реда на чл.133 и чл.134 от Наредба №6 на ОбС. 

         Тръжна документация се закупува от стая №205 в сградата на Общинска администрация, 

гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” №68, срещу внесена такса от 50,00 лв. в касата на 

Общината.          

 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 07.01.2015 г 

       2. ЗАКРИВАМ обявените в Заповед №536/28.10.2014 г. на Кмета на Община Бяла 

Слатина явни търгове  за продажба на общинска земеделска земя в землища на Общината, 

поради изтичане на срока за закупуване на тръжна документация от кандидати и незакупена 

такава, както следва: 

 
Землище Поземлен 

имот № 

Начин на 

трайно 

ползване 

Площ 

дка 

Начална 

тръжна цена 

лв. 

Стъпка за 

наддаване 

(2%), лв. 

Депозит за 

участие 

лв. 

Дата, 

час 

гр.Бяла 

Слатина 

190008 Др. изоставена 

нива 

36.469 21189.00 

 

423.78 2118.90 20.11.2014 г. 

10:00 

с. Търнава 031101 Из. нива 26.761 7420.00 148.40 742.00 20.11.2014 г. 

10:45 

с. Търнава 031102 Из. нива 26.761 7420.00 148.40 742.00 20.11.2014 г. 

11:00 

с. Драшан 055012 Посевна площ 12.198 4445.00 88.90 444.50 20.11.2014 г. 

11:15 

с. Драшан 060008 Посевна площ 24.034 9331.00 186.62 933.10 20.11.2014 г. 

11:30 

с. Драшан 124004 Посевна площ 21.711 1687.00 33.74 168.70 20.11.2014 г. 

11:45 

  Контрол по настоящата заповед ще упражнявам лично. 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на Директор дирекция „УОС” при Община 

Бяла Слатина. 

 

ИНЖ. ИВО ЦВЕТКОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА 

Съгласувал: 

Валери Соколарски, юрист 

Изготвил: В. Гешева, гл. експерт „УОС”           


