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

ОБЯВА
Общинска администрация Роман
ОБЯВЯВА:
Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 29.06.2015 г. за продажба
на имот № 025015 с площ от 0.746 дка –ЧОС при НТП – изоставена нива, КЗ при неполивни
условия – четвърта,

находящ се

в местността „Беляково” землището на с.Стояновци,

община Роман, област Враца, актуван с АЧОС № 2312/20.06.2014 г.
Място на провеждане на публичния търга : зала 222 в сградата на ОбА-Роман
,бул.”Христо Ботев” 136


Дата на провеждане на търга 29.06.2015 г.



Час : 08.30 часа



Начална тръжна цена в размер на 320.00 лв./триста и двадесет лева/ - цената е без
включено ДДС



Депозит в размер на /10% от началата тръжна цена/ 32.00 лв./тридесет и два
лева /
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ:

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

- 10 % от началната тръжна цена,

който е в размер на 32.00 лв./тридесет и два лева/. Депозитът се внася по сметка
BG77STSA93003308330756, банков код STSABGSF, Банка „ДСК” клон Роман
3.Документ за закупени тръжна документация за внесени 20.00 лева Тръжните
документи се закупуват в Информационния център в сградата на Общинска
администрация Роман от 04.06.2015 г. до 16.00 часа на 26.06.2015 г.
4.Декларация за извършен оглед на обекта – предмет на търга и запознаване с
тръжната документация /образец/
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. Удостоверение за несъстоятелност.
8. Удостоверение за актуално правно състояние на фирмата, с дата с дата
предхождаща не по-вече от два месеца от датата на провеждане на търга.
9.Удостоверение от ОбА-Роман за липса на задължения/платени данъци, такса смет,
актове , наеми/
10.Краен срок за приемане на заявления за участие до 16,00 часа в Информационния
център на ОбА-Роман на

26.06.2015 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 публичен търг с явно наддаване
за продажба на имот № 025015 с площ от 0.746 дка –ЧОС при НТП – изоставена нива, КЗ
при неполивни условия – четвърта, находящ се в местността „Беляково” землището на
с.Стояновци, община Роман, област Враца.
11. Копие от БУЛСАТ.
12. Нотариално заверено пълномощно за представителство /оригинал/ в случаите на
упълномощаване.
13.Върху плика се посочва пълното наименование на кандидата, адрес за
кореспонденция , телефон , факс.
14.Върху плика не се поставят никакви други обозначения и не се полагат фирмени
печати.
15. Не се приемат заявления за участие след изтичане крайния срок за подаване на
26.06.2015 г. до 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@abv.bg

ОБЯВА
Общинска администрация Роман
ОБЯВЯВА:
Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 29.06.2015 г. за продажба
на имот № 025023 с площ от 0.847 дка –ЧОС при НТП – изоставена нива, КЗ при неполивни
условия – четвърта,

находящ се

в местността „Беляково” землището на с.Стояновци,

община Роман, област Враца, актуван с АЧОС № 2313/20.06.2014 г.
Място на провеждане на публичния търга : зала 222 в сградата на ОбА-Роман
,бул.”Христо Ботев” 136


Дата на провеждане на търга 29.06.2015 г.



Час : 09.00 часа



Начална тръжна цена в размер на 360.00 лв./триста и шестдесет лева/ - цената е
без включено ДДС



Депозит в размер на /10% от началата тръжна цена/ 36.00 лв./тридесет и шест
лева /
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ:

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

- 10 % от началната тръжна цена,

който е в размер на 36.00 лв./тридесет и шест лева/. Депозитът се внася по сметка
BG77STSA93003308330756, банков код STSABGSF, Банка „ДСК” клон Роман
3.Документ за закупени тръжна документация за внесени 20.00 лева Тръжните
документи се закупуват в Информационния център в сградата на Общинска
администрация Роман от 04.06.2015 г. до 16.00 часа на 26.06.2015 г.
4.Декларация за извършен оглед на обекта – предмет на търга и запознаване с
тръжната документация /образец/
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. Удостоверение за несъстоятелност.
8. Удостоверение за актуално правно състояние на фирмата, с дата с дата
предхождаща не по-вече от два месеца от датата на провеждане на търга.
9.Удостоверение от ОбА-Роман за липса на задължения/платени данъци, такса смет,
актове , наеми/
10.Краен срок за приемане на заявления за участие до 16,00 часа в Информационния
център на ОбА-Роман на

26.06.2015 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 публичен търг с явно наддаване
за продажба на имот № 025023 с площ от 0.847 дка –ЧОС при НТП – изоставена нива, КЗ
при неполивни условия – четвърта, находящ се в местността „Беляково” землището на
с.Стояновци, община Роман, област Враца.
11. Копие от БУЛСАТ.
12. Нотариално заверено пълномощно за представителство /оригинал/ в случаите на
упълномощаване.
13.Върху плика се посочва пълното наименование на кандидата, адрес за
кореспонденция , телефон , факс.
14.Върху плика не се поставят никакви други обозначения и не се полагат фирмени
печати.
15. Не се приемат заявления за участие след изтичане крайния срок за подаване на
26.06.2015 г. до 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@abv.bg

ОБЯВА
Общинска администрация Роман
ОБЯВЯВА:
Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 29.06.2015 г. за продажба
на имот № 028048 с площ от 1.575 дка –ЧОС при НТП – изоставена нива, КЗ при неполивни
условия – пета, находящ се в местността „………” землището на с.Караш, община Роман,
област Враца, актуван с АЧОС № 2349/23.09.2014 г.
Място на провеждане на публичния търга : зала 222 в сградата на ОбА-Роман
,бул.”Христо Ботев” 136


Дата на провеждане на търга 29.06.2015 г.



Час : 10.30 часа



Начална тръжна цена в размер на 620.00 лв./шестстотин и двадесет лева/ - цената
е без включено ДДС



Депозит в размер на /10% от началата тръжна цена/ 62.00 лв./шестдесет и два
лева /
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ:

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

- 10 % от началната тръжна цена,

който е в размер на 62.00 лв./шестдесет и два лева/. Депозитът се внася по сметка
BG77STSA93003308330756, банков код STSABGSF, Банка „ДСК” клон Роман
3.Документ за закупени тръжна документация за внесени 20.00 лева Тръжните
документи се закупуват в Информационния център в сградата на Общинска
администрация Роман от 04.06.2015 г. до 16.00 часа на 26.06.2015 г.
4.Декларация за извършен оглед на обекта – предмет на търга и запознаване с
тръжната документация /образец/
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. Удостоверение за несъстоятелност.
8. Удостоверение за актуално правно състояние на фирмата, с дата с дата
предхождаща не по-вече от два месеца от датата на провеждане на търга.
9.Удостоверение от ОбА-Роман за липса на задължения/платени данъци, такса смет,
актове , наеми/
10.Краен срок за приемане на заявления за участие до 16,00 часа в Информационния
център на ОбА-Роман на

26.06.2015 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 публичен търг с явно наддаване
за продажба на имот № 028048 с площ от 1.575 дка –ЧОС при НТП – изоставена нива, КЗ
при неполивни условия – пета, находящ се в местността „………” землището на с.Караш,
община Роман, област Враца.
11. Копие от БУЛСАТ.
12. Нотариално заверено пълномощно за представителство /оригинал/ в случаите на
упълномощаване.
13.Върху плика се посочва пълното наименование на кандидата, адрес за
кореспонденция , телефон , факс.
14.Върху плика не се поставят никакви други обозначения и не се полагат фирмени
печати.
15. Не се приемат заявления за участие след изтичане крайния срок за подаване на
26.06.2015 г. до 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@abv.bg

ОБЯВА
Общинска администрация Роман
ОБЯВЯВА:
Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 29.06.2015 г. за продажба
на

имот № 028052 с площ от 22.450 дка –ЧОС при НТП – изоставена нива, КЗ при

неполивни условия – пета, находящ се в местността „………” землището на с.Караш,
община Роман, област Враца, актуван с АЧОС № 2326/23.07.2014 г.
Място на провеждане на публичния търга : зала 222 в сградата на ОбА-Роман
,бул.”Христо Ботев” 136


Дата на провеждане на търга 29.06.2015 г.



Час : 10.00 часа



Начална тръжна цена в размер на 9600.00 лв./девет хиляди и шестстотин лева/ цената е без включено ДДС



Депозит в размер на /10% от началата тръжна цена/ 960.00 лв./девет стотин и
шестдесет лева /
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ:

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

- 10 % от началната тръжна цена,

който е в размер на 960.00 лв./девет стотин и шестдесет лева/. Депозитът се внася
по сметка BG77STSA93003308330756, банков код STSABGSF, Банка „ДСК” клон
Роман
3.Документ за закупени тръжна документация за внесени 20.00 лева Тръжните
документи се закупуват в Информационния център в сградата на Общинска
администрация Роман от 04.06.2015 г. до 16.00 часа на 26.06.2015 г.
4.Декларация за извършен оглед на обекта – предмет на търга и запознаване с
тръжната документация /образец/
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. Удостоверение за несъстоятелност.
8. Удостоверение за актуално правно състояние на фирмата, с дата с дата
предхождаща не по-вече от два месеца от датата на провеждане на търга.
9.Удостоверение от ОбА-Роман за липса на задължения/платени данъци, такса смет,
актове , наеми/
10.Краен срок за приемане на заявления за участие до 16,00 часа в Информационния
център на ОбА-Роман на

26.06.2015 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 публичен търг с явно наддаване
за продажба на имот № 028052 с площ от 22.450 дка –ЧОС при НТП – изоставена нива, КЗ
при неполивни условия – пета, находящ се в местността „………” землището на с.Караш,
община Роман, област Враца.
11. Копие от БУЛСАТ.
12. Нотариално заверено пълномощно за представителство /оригинал/ в случаите на
упълномощаване.
13.Върху плика се посочва пълното наименование на кандидата, адрес за
кореспонденция , телефон , факс.
14.Върху плика не се поставят никакви други обозначения и не се полагат фирмени
печати.
15. Не се приемат заявления за участие след изтичане крайния срок за подаване на
26.06.2015 г. до 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@abv.bg

ОБЯВА
Общинска администрация Роман
ОБЯВЯВА:
Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 29.06.2015 г. за продажба
на имот № 042036 с площ от 0.529 дка –ЧОС при НТП – изоставена нива, КЗ при неполивни
условия – шеста, находящ се в местността „Падалото” землището на с.Стояновци, община
Роман, област Враца, актуван с АЧОС № 2323/03.07.2014 г.
Място на провеждане на публичния търга : зала 222 в сградата на ОбА-Роман
,бул.”Христо Ботев” 136


Дата на провеждане на търга 29.06.2015 г.



Час : 09.30 часа



Начална тръжна цена в размер на 190.00 лв./сто и деветдесет лева/ - цената е без
включено ДДС



Депозит в размер на /10% от началата тръжна цена/ 19.00 лв./деветнадесет
лева /
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ:

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

- 10 % от началната тръжна цена,

който е в размер на 19.00 лв./деветнадесет лева/. Депозитът се внася по сметка
BG77STSA93003308330756, банков код STSABGSF, Банка „ДСК” клон Роман
3.Документ за закупени тръжна документация за внесени 20.00 лева Тръжните
документи се закупуват в Информационния център в сградата на Общинска
администрация Роман от 04.06.2015 г. до 16.00 часа на 26.06.2015 г.
4.Декларация за извършен оглед на обекта – предмет на търга и запознаване с
тръжната документация /образец/
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. Удостоверение за несъстоятелност.

8. Удостоверение за актуално правно състояние на фирмата, с дата с дата
предхождаща не по-вече от два месеца от датата на провеждане на търга.
9.Удостоверение от ОбА-Роман за липса на задължения/платени данъци, такса смет,
актове , наеми/
10.Краен срок за приемане на заявления за участие до 16,00 часа в Информационния
център на ОбА-Роман на

26.06.2015 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 публичен търг с явно наддаване
за продажба на имот № 042036 с площ от 0.529 дка –ЧОС при НТП – изоставена нива, КЗ
при неполивни условия – шеста,

находящ се

в местността „Падалото” землището на

с.Стояновци, община Роман, област Враца.
11. Копие от БУЛСАТ.
12. Нотариално заверено пълномощно за представителство /оригинал/ в случаите на
упълномощаване.
13.Върху плика се посочва пълното наименование на кандидата, адрес за
кореспонденция , телефон , факс.
14.Върху плика не се поставят никакви други обозначения и не се полагат фирмени
печати.
15. Не се приемат заявления за участие след изтичане крайния срок за подаване на
26.06.2015 г. до 16.00 часа както и в не запечатан, прозрачен или скъсан плик или с
нарушена цялост.

КМЕТ НА ОБЩИНА РОМАН
инж. КРАСИМИР ПЕТКОВ

