ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ–РОМАН
гр.Роман, бул. “Христо Ботев” № 136, тел. 09123/ 20- 64, факс:09123/23-49, email:romanoa@mail.bg

ОБЯВА

Общинска администрация Роман
ОБЯВЯВА:
Процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 20.04.2015
г. за отдаване под наем на земеделска земя – имот № 064004 с НТП – изоставена нива осма категория с площ от 2,812 дка в землището на с.Караш – ЧОС – АОС № 2398/
28.11.2014 г. за срок от три стопански години.
Място на провеждане на публичния търг: зала 222 в сградата на ОбА-Роман
,бул.”Христо Ботев” 136


Дата на провеждане на търга 20.04.2015 г.



Час : 10.00 часа



Начална тръжна цена в размер на 5,60 лв./ пет лева и шестдесет стотинки/ с вкл.
ДДС



Депозит в размер на /10% от началата тръжна цена/ 0.56 лв. / петдесет и шест
стотинки/
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ:

1.Заявление за участие - образец.
2.Предоставяне на документ за внесен депозит

- 10 % от началната тръжна цена,

които е в размер на 0,56 лв. /петдесет и шест стотинки/
депозитът се внася по сметка BG77STSA93003308330756, банков код STSABGSF,
Банка „ДСК” клон Роман
3.Документ за закупена тръжна документация за внесени 15.00 лева. Тръжните
документи се закупуват в Информационния център в сградата на Общинска
администрация Роман от 27.03.2015 г. до 16.00 часа на 17.04.2015 г.
4.Декларация за извършен оглед на обекта – предмет на търга и запознаване с тръжната
документация.
5.Ксерокопие от документ за самоличност или пълномощно.
6.Удостоверение по чл.87,ал.6 от ДОПК издаден от „Агенция по приходите”

за липса на

задължения не по рано от един месец преди датата на провеждане на търга за ЮЛ.
7.Документ за съдебна регистрация.

8.Удостоверение , че фирмата не е обявена в ликвидация
9.Удостоверение ,че фирмата не е обявена в несъстоятелност
10.Удостоверение от ОбА-Роман за липса на задължения/платени данъци, такса смет, актове ,
наеми/

11. Краен срок за приемане на заявления за участие до 16,00 часа в Информационния
център на ОбА-Роман на 17.04.2015 г. Заявленията за участие се представят в
непрозрачен , запечатан плик ,като в горния ляв ъгъл се изписва:
Община Роман, бул.”Христо Ботев” 136”За участие в публично оповестен търг с явно
наддаване на 20.04.2015 г. за отдаване под наем на земеделска земя от Общинския
поземлен фонд – имот № 064004 с НТП – изоставена нива - осма категория с площ от
2,812 дка в землището на с.Караш.
12.Върху плика се посочва пълното наименование на кандидата, адрес за
кореспонденция , телефон , факс.
13.Върху плика не се поставят никакви други обозначения и не се полагат фирмени
печати.
14. Не се приемат заявления за участие след изтичане крайния срок за подаване
17.04.2015 г., 16.00 часа както и в не запечатан, прозрачен или скъсан плик или с
нарушена цялост.

КМЕТ НА ОБЩИНА РОМАН
инж. КРАСИМИР ПЕТКОВ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ–РОМАН
гр.Роман, бул. “Христо Ботев” № 136, тел. 09123/ 20- 64, факс:09123/23-49, email:romanoa@mail.bg

ОБЯВА

Общинска администрация Роман
ОБЯВЯВА:
Процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 20.04.2015
г. за отдаване под наем на земеделска земя – имот № 064007 с НТП – изоставена нива осма категория с площ от 3,033 дка в землището на с.Караш – ЧОС – АОС № 2395/
28.11.2014 г. за срок от три стопански години.
Място на провеждане на публичния търг: зала 222 в сградата на ОбА-Роман
,бул.”Христо Ботев” 136


Дата на провеждане на търга 20.04.2015 г.



Час : 08.30 часа



Начална тръжна цена в размер на 6,10 лв./ шест лева и десет стотинки/ с вкл.
ДДС



Депозит в размер на /10% от началата тръжна цена/ 0.61 лв. / шестдесет и една
стотинки/
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ:

1.Заявление за участие - образец.
2.Предоставяне на документ за внесен депозит

- 10 % от началната тръжна цена,

които е в размер на 0,61 лв. /шестдесет и една стотинки/
депозитът се внася по сметка BG77STSA93003308330756, банков код STSABGSF,
Банка „ДСК” клон Роман
3.Документ за закупена тръжна документация за внесени 15.00 лева. Тръжните
документи се закупуват в Информационния център в сградата на Общинска
администрация Роман от 27.03.2015 г. до 16.00 часа на 17.04.2015 г.
4.Декларация за извършен оглед на обекта – предмет на търга и запознаване с тръжната
документация.
5.Ксерокопие от документ за самоличност или пълномощно.
6.Удостоверение по чл.87,ал.6 от ДОПК издаден от „Агенция по приходите”

за липса на

задължения не по рано от един месец преди датата на провеждане на търга за ЮЛ.
7.Документ за съдебна регистрация.

8.Удостоверение , че фирмата не е обявена в ликвидация
9.Удостоверение ,че фирмата не е обявена в несъстоятелност
10.Удостоверение от ОбА-Роман за липса на задължения/платени данъци, такса смет, актове ,
наеми/

12. Краен срок за приемане на заявления за участие до 16,00 часа в Информационния
център на ОбА-Роман на 17.04.2015 г. Заявленията за участие се представят в
непрозрачен , запечатан плик ,като в горния ляв ъгъл се изписва:
Община Роман, бул.”Христо Ботев” 136”За участие в публично оповестен търг с явно
наддаване на 20.04.2015 г. за отдаване под наем на земеделска земя от Общинския
поземлен фонд – имот № 064007 с НТП – изоставена нива - осма категория с площ от
3,033 дка в землището на с.Караш.
12.Върху плика се посочва пълното наименование на кандидата, адрес за
кореспонденция , телефон , факс.
13.Върху плика не се поставят никакви други обозначения и не се полагат фирмени
печати.
14. Не се приемат заявления за участие след изтичане крайния срок за подаване
17.04.2015 г., 16.00 часа както и в не запечатан, прозрачен или скъсан плик или с
нарушена цялост.

КМЕТ НА ОБЩИНА РОМАН
инж. КРАСИМИР ПЕТКОВ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ–РОМАН
гр.Роман, бул. “Христо Ботев” № 136, тел. 09123/ 20- 64, факс:09123/23-49, email:romanoa@mail.bg

ОБЯВА

Общинска администрация Роман
О Б Я В Я В А:
Процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 20.04.2015
г. за отдаване под наем на земеделска земя –

имот № 064021 с НТП –

нива - осма

категория с площ от 1,419 дка в землището на с.Караш – ЧОС – АОС № 2396/ 28.11.2014 г.
за срок от три стопански години.
Място на провеждане на публичния търг: зала 222 в сградата на ОбА-Роман
,бул.”Христо Ботев” 136


Дата на провеждане на търга 20.04.2015 г.



Час : 09.00 часа



Начална тръжна цена в размер на 2,84 лв./ два лева и осемдесет и четири
стотинки/ с вкл. ДДС



Депозит в размер на /10% от началата тръжна цена/ 0.28 лв. / двадесет и осем
стотинки/
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ:

1.Заявление за участие - образец.
2.Предоставяне на документ за внесен депозит

- 10 % от началната тръжна цена,

които е в размер на 0,28 лв. /двадесет и осем стотинки/
депозитът се внася по сметка BG77STSA93003308330756, банков код STSABGSF,
Банка „ДСК” клон Роман
3.Документ за закупена тръжна документация за внесени 15.00 лева. Тръжните
документи се закупуват в Информационния център в сградата на Общинска
администрация Роман от 27.03.2015 г. до 16.00 часа на 17.04.2015 г.
4.Декларация за извършен оглед на обекта – предмет на търга и запознаване с тръжната
документация.
5.Ксерокопие от документ за самоличност или пълномощно.
6.Удостоверение по чл.87,ал.6 от ДОПК издаден от „Агенция по приходите”

за липса на

задължения не по рано от един месец преди датата на провеждане на търга за ЮЛ.
7.Документ за съдебна регистрация.

8.Удостоверение , че фирмата не е обявена в ликвидация
9.Удостоверение ,че фирмата не е обявена в несъстоятелност
10.Удостоверение от ОбА-Роман за липса на задължения/платени данъци, такса смет, актове ,
наеми/

13. Краен срок за приемане на заявления за участие до 16,00 часа в Информационния
център на ОбА-Роман на 17.04.2015 г. Заявленията за участие се представят в
непрозрачен , запечатан плик ,като в горния ляв ъгъл се изписва:
Община Роман, бул.”Христо Ботев” 136”За участие в публично оповестен търг с явно
наддаване на 20.04.2015 г. за отдаване под наем на земеделска земя от Общинския
поземлен фонд – имот № 064021 с НТП –

нива - осма категория с площ от 1,419 дка в

землището на с.Караш.
12.Върху плика се посочва пълното наименование на кандидата, адрес за
кореспонденция , телефон , факс.
13.Върху плика не се поставят никакви други обозначения и не се полагат фирмени
печати.
14. Не се приемат заявления за участие след изтичане крайния срок за подаване
17.04.2015 г., 16.00 часа както и в не запечатан, прозрачен или скъсан плик или с
нарушена цялост.

КМЕТ НА ОБЩИНА РОМАН
инж. КРАСИМИР ПЕТКОВ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ–РОМАН
гр.Роман, бул. “Христо Ботев” № 136, тел. 09123/ 20- 64, факс:09123/23-49, email:romanoa@mail.bg

ОБЯВА

Общинска администрация Роман
ОБЯВЯВА:
Процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 20.04.2015
г. за отдаване под наем на земеделска земя – имот № 064023 с НТП – изоставена нива осма категория с площ от 2,318 дка в землището на с.Караш – ЧОС – АОС № 2397/
28.11.2014 г. за срок от три стопански години.
Място на провеждане на публичния търг: зала 222 в сградата на ОбА-Роман
,бул.”Христо Ботев” 136


Дата на провеждане на търга 20.04.2015 г.



Час : 09.30 часа



Начална тръжна цена в размер на 4,60 лв./ четири лева и шестдесет стотинки/ с
вкл. ДДС



Депозит в размер на /10% от началата тръжна цена/ 0.46 лв. / четиридесет и
шест стотинки/
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ:

1.Заявление за участие - образец.
2.Предоставяне на документ за внесен депозит

- 10 % от началната тръжна цена,

които е в размер на 0,46 лв. /четиридесет и шест стотинки/
депозитът се внася по сметка BG77STSA93003308330756, банков код STSABGSF,
Банка „ДСК” клон Роман
3.Документ за закупена тръжна документация за внесени 15.00 лева. Тръжните
документи се закупуват в Информационния център в сградата на Общинска
администрация Роман от 27.03.2015 г. до 16.00 часа на 17.04.2015 г.
4.Декларация за извършен оглед на обекта – предмет на търга и запознаване с тръжната
документация.
5.Ксерокопие от документ за самоличност или пълномощно.
6.Удостоверение по чл.87,ал.6 от ДОПК издаден от „Агенция по приходите”

за липса на

задължения не по рано от един месец преди датата на провеждане на търга за ЮЛ.
7.Документ за съдебна регистрация.

8.Удостоверение , че фирмата не е обявена в ликвидация
9.Удостоверение ,че фирмата не е обявена в несъстоятелност
10.Удостоверение от ОбА-Роман за липса на задължения/платени данъци, такса смет, актове ,
наеми/

14. Краен срок за приемане на заявления за участие до 16,00 часа в Информационния
център на ОбА-Роман на 17.04.2015 г. Заявленията за участие се представят в
непрозрачен , запечатан плик ,като в горния ляв ъгъл се изписва:
Община Роман, бул.”Христо Ботев” 136”За участие в публично оповестен търг с явно
наддаване на 20.04.2015 г. за отдаване под наем на земеделска земя от Общинския
поземлен фонд – имот № 064023 с НТП – изоставена нива - осма категория с площ от
2,318 дка в землището на с.Караш.
12.Върху плика се посочва пълното наименование на кандидата, адрес за
кореспонденция , телефон , факс.
13.Върху плика не се поставят никакви други обозначения и не се полагат фирмени
печати.
14. Не се приемат заявления за участие след изтичане крайния срок за подаване
17.04.2015 г., 16.00 часа както и в не запечатан, прозрачен или скъсан плик или с
нарушена цялост.

КМЕТ НА ОБЩИНА РОМАН
инж. КРАСИМИР ПЕТКОВ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ–РОМАН
гр.Роман, бул. “Христо Ботев” № 136, тел. 09123/ 20- 64, факс:09123/23-49, email:romanoa@mail.bg

ОБЯВА

Общинска администрация Роман
ОБЯВЯВА:
Процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 20.04.2015
г. за отдаване под наем на земеделска земя – имот № 066014 с НТП – изоставена нива осма категория с площ от 1,779 дка в землището на с.Караш – ЧОС – АОС № 2401/
01.12.2014 г. за срок от три стопански години.
Място на провеждане на публичния търг: зала 222 в сградата на ОбА-Роман
,бул.”Христо Ботев” 136


Дата на провеждане на търга 20.04.2015 г.



Час : 11.30 часа



Начална тръжна цена в размер на 3,60 лв./три лева и шестдесет стотинки/ с вкл.
ДДС



Депозит в размер на /10% от началата тръжна цена/ 0.36 лв. /тридесет и шест
стотинки/
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ:

1.Заявление за участие - образец.
2.Предоставяне на документ за внесен депозит

- 10 % от началната тръжна цена,

които е в размер на 0,36 лв. /тридесет и шест стотинки/ депозитът се внася по
сметка BG77STSA93003308330756, банков код STSABGSF, Банка „ДСК” клон
Роман
3.Документ за закупена тръжна документация за внесени 15.00 лева. Тръжните
документи се закупуват в Информационния център в сградата на Общинска
администрация Роман от 27.03.2015 г. до 16.00 часа на 17.04.2015 г.
4.Декларация за извършен оглед на обекта – предмет на търга и запознаване с тръжната
документация.
5.Ксерокопие от документ за самоличност или пълномощно.
6.Удостоверение по чл.87,ал.6 от ДОПК издаден от „Агенция по приходите”

за липса на

задължения не по рано от един месец преди датата на провеждане на търга за ЮЛ.
7.Документ за съдебна регистрация.

8.Удостоверение , че фирмата не е обявена в ликвидация
9.Удостоверение ,че фирмата не е обявена в несъстоятелност
10.Удостоверение от ОбА-Роман за липса на задължения/платени данъци, такса смет, актове ,
наеми/

15. Краен срок за приемане на заявления за участие до 16,00 часа в Информационния
център на ОбА-Роман на 17.04.2015 г. Заявленията за участие се представят в
непрозрачен , запечатан плик ,като в горния ляв ъгъл се изписва:
Община Роман, бул.”Христо Ботев” 136”За участие в публично оповестен търг с явно
наддаване на 20.04.2015 г. за отдаване под наем на земеделска земя от Общинския
поземлен фонд – имот № 066014 с НТП – изоставена нива - осма категория с площ от
1,779 дка в землището на с.Караш.
12.Върху плика се посочва пълното наименование на кандидата, адрес за
кореспонденция , телефон , факс.
13.Върху плика не се поставят никакви други обозначения и не се полагат фирмени
печати.
14. Не се приемат заявления за участие след изтичане крайния срок за подаване
17.04.2015 г., 16.00 часа както и в не запечатан, прозрачен или скъсан плик или с
нарушена цялост.

КМЕТ НА ОБЩИНА РОМАН
инж. КРАСИМИР ПЕТКОВ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ–РОМАН
гр.Роман, бул. “Христо Ботев” № 136, тел. 09123/ 20- 64, факс:09123/23-49, email:romanoa@mail.bg

ОБЯВА

Общинска администрация Роман
ОБЯВЯВА:
Процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 20.04.2015
г. за отдаване под наем на земеделска земя – имот № 066021 с НТП – изоставена нива осма категория с площ от 1,448 дка в землището на с.Караш – ЧОС – АОС № 2400/
01.12.2014 г. за срок от три стопански години.
Място на провеждане на публичния търг: зала 222 в сградата на ОбА-Роман
,бул.”Христо Ботев” 136


Дата на провеждане на търга 20.04.2015 г.



Час : 11.00 часа



Начална тръжна цена в размер на 2,90 лв./ два лева и деветдесет стотинки/ с вкл.
ДДС



Депозит в размер на /10% от началата тръжна цена/ 0.29 лв. /двадесет и девет
стотинки/
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ:

1.Заявление за участие - образец.
2.Предоставяне на документ за внесен депозит

- 10 % от началната тръжна цена,

които е в размер на 0,29 лв. /двадесет и девет стотинки/ депозитът се внася по
сметка BG77STSA93003308330756, банков код STSABGSF, Банка „ДСК” клон
Роман
3.Документ за закупена тръжна документация за внесени 15.00 лева. Тръжните
документи се закупуват в Информационния център в сградата на Общинска
администрация Роман от 27.03.2015 г. до 16.00 часа на 17.04.2015 г.
4.Декларация за извършен оглед на обекта – предмет на търга и запознаване с тръжната
документация.
5.Ксерокопие от документ за самоличност или пълномощно.
6.Удостоверение по чл.87,ал.6 от ДОПК издаден от „Агенция по приходите”

за липса на

задължения не по рано от един месец преди датата на провеждане на търга за ЮЛ.
7.Документ за съдебна регистрация.

8.Удостоверение , че фирмата не е обявена в ликвидация
9.Удостоверение ,че фирмата не е обявена в несъстоятелност
10.Удостоверение от ОбА-Роман за липса на задължения/платени данъци, такса смет, актове ,
наеми/

16. Краен срок за приемане на заявления за участие до 16,00 часа в Информационния
център на ОбА-Роман на 17.04.2015 г. Заявленията за участие се представят в
непрозрачен , запечатан плик ,като в горния ляв ъгъл се изписва:
Община Роман, бул.”Христо Ботев” 136”За участие в публично оповестен търг с явно
наддаване на 20.04.2015 г. за отдаване под наем на земеделска земя от Общинския
поземлен фонд – имот № 066021 с НТП – изоставена нива - осма категория с площ от
1,448 дка в землището на с.Караш.
12.Върху плика се посочва пълното наименование на кандидата, адрес за
кореспонденция , телефон , факс.
13.Върху плика не се поставят никакви други обозначения и не се полагат фирмени
печати.
14. Не се приемат заявления за участие след изтичане крайния срок за подаване
17.04.2015 г., 16.00 часа както и в не запечатан, прозрачен или скъсан плик или с
нарушена цялост.

КМЕТ НА ОБЩИНА РОМАН
инж. КРАСИМИР ПЕТКОВ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ–РОМАН
гр.Роман, бул. “Христо Ботев” № 136, тел. 09123/ 20- 64, факс:09123/23-49, email:romanoa@mail.bg

ОБЯВА

Общинска администрация Роман
ОБЯВЯВА:
Процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 20.04.2015
г. за отдаване под наем на земеделска земя – имот № 066034 с НТП – изоставена нива осма категория с площ от 0,718 дка в землището на с.Караш – ЧОС – АОС № 2399/
01.12.2014 г. за срок от три стопански години.
Място на провеждане на публичния търг: зала 222 в сградата на ОбА-Роман
,бул.”Христо Ботев” 136


Дата на провеждане на търга 20.04.2015 г.



Час : 10.30 часа



Начална тръжна цена в размер на 1,40 лв./ един лев и четиридесет стотинки/ с
вкл. ДДС



Депозит в размер на /10% от началата тръжна цена/ 0.14 лв. / четиринадесет
стотинки/
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ:

1.Заявление за участие - образец.
2.Предоставяне на документ за внесен депозит

- 10 % от началната тръжна цена,

които е в размер на 0,14 лв. /четиринадесет стотинки/ депозитът се внася по
сметка BG77STSA93003308330756, банков код STSABGSF, Банка „ДСК” клон
Роман
3.Документ за закупена тръжна документация за внесени 15.00 лева. Тръжните
документи се закупуват в Информационния център в сградата на Общинска
администрация Роман от 27.03.2015 г. до 16.00 часа на 17.04.2015 г.
4.Декларация за извършен оглед на обекта – предмет на търга и запознаване с тръжната
документация.
5.Ксерокопие от документ за самоличност или пълномощно.
6.Удостоверение по чл.87,ал.6 от ДОПК издаден от „Агенция по приходите”

за липса на

задължения не по рано от един месец преди датата на провеждане на търга за ЮЛ.
7.Документ за съдебна регистрация.

8.Удостоверение , че фирмата не е обявена в ликвидация
9.Удостоверение ,че фирмата не е обявена в несъстоятелност
10.Удостоверение от ОбА-Роман за липса на задължения/платени данъци, такса смет, актове ,
наеми/

17. Краен срок за приемане на заявления за участие до 16,00 часа в Информационния
център на ОбА-Роман на 17.04.2015 г. Заявленията за участие се представят в
непрозрачен , запечатан плик ,като в горния ляв ъгъл се изписва:
Община Роман, бул.”Христо Ботев” 136”За участие в публично оповестен търг с явно
наддаване на 20.04.2015 г. за отдаване под наем на земеделска земя от Общинския
поземлен фонд – имот № 066034 с НТП – изоставена нива - осма категория с площ от
0,718 дка в землището на с.Караш.
12.Върху плика се посочва пълното наименование на кандидата, адрес за
кореспонденция , телефон , факс.
13.Върху плика не се поставят никакви други обозначения и не се полагат фирмени
печати.
14. Не се приемат заявления за участие след изтичане крайния срок за подаване
17.04.2015 г., 16.00 часа както и в не запечатан, прозрачен или скъсан плик или с
нарушена цялост.

КМЕТ НА ОБЩИНА РОМАН
инж. КРАСИМИР ПЕТКОВ

