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АТРАКТИВЕН 
ПАРЦЕЛ В 

ЦЕНТЪРА НА ГРАД 
БЯЛА СЛАТИНА 

 

 

 УВАЖАЕМИ ИНВЕСТИТОРИ, 

 

ПРЕДСТАВЯМЕ НА ВАШЕТО ВНИМА-

НИЕ АТРАКТИВЕН ПАРЦЕЛ С ПЛОЩ   

2 173 КВ. М В ЦЕНТЪРА НА ГРАД 

БЯЛА СЛАТИНА. 

  

УНИКАЛНАТА ЛОКАЦИЯ НА ИМОТА, В 

ЦЕНТРАЛНАТА ГРАДСКА ЧАСТ ВИ ПРЕ-

ДОСТАВЯ ПРЕКРАСНА ВЪЗМОЖНОСТ 

ДА ПОЗИЦИОНИРАТЕ ВАШИЯ БИЗНЕС 

В РАЙОН С ПЕРФЕКТНА ИНФРАСТ-

РУКТУРА, РАЗВИТА КОМУНИКАЦИЯ, С 

БЪРЗ ДОСТЪП ДО НАЙ-ВАЖНИТЕ 

ИНСТИТУЦИИ В ГРАДА:  АВТОГАРА, 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, СЪД, 

ПРОКУРАТУРА, ПОЛИЦИЯ, ДИРЕКЦИЯ 

„СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“, БАНКИ, 

УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ДР. 

 ОТЛИЧНИ УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИВАНЕ 

НА ВАШИТЕ БИЗНЕС НАЧИНАНИЯ 

ПРЕДОСТАВЯ БЛИЗОСТТА ДО ВЪЗЛО-

ВИ ПЪТНИ АРТЕРИИ, МЕСТА ЗА ОТ-

ДИХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ.   

ПАРЦЕЛЪТ Е ПОДХОДЯЩ ЗА ПОСТРО-

ЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР, РАЗ-

ВЛЕКАТЕЛЕН КОМПЛЕКС, ХИПЕРМАР-

КЕТ, БИЗНЕС СГРАДА ИЛИ ДРУГО 

БИЗНЕС НАЧИНАНИЕ. 

ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА 
 
ГР. БЯЛА СЛАТИНА 3200 

УЛ. "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 68 

TЕЛ.: 0915 882 114/115 

ФАКС: 0915 82914 

bslatina@mail.bg 
obst_bs@yahoo.com 

mailto:bslatina@mail.bg
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ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИМОТА: 

Три застроени поземлени имоти с идентификатори  07702.501.1117; 

07702.501.1118; 07702.501.1119   по Кадастралната карта и кадастралните регис-

три на гр. Бяла Слатина с обща площ 2173 кв.м, заедно с изградените върху 

него  девет сгради.  

 Свободната незастроена площ на имота има капацитет за изграждането 

на локален паркинг с минимална инвестиция. 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: 

Община Бяла Слатина, централна градска част 

Адрес: Област Враца, Община Бяла Слатина,  град Бяла Слатина, ул. “Христо 

Ботев“ № 9 

 

ТЕРЕН - ПЛОЩ: 2 173 кв.м  

 

СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРЕНА: частна общинска собственост 

 

РЕГУЛАЦИЯ: в регулация, кв. 88, УПИ– I за банка, стокова борса, трудова 

борса, общинси съвет и трафопост 

 

АКТ ЗА СОБСТВЕНОСТ: № 3134/15.03.2018 г, № 3135/15.03.2018 г.,          

№  3135/15.03.2018 г. 
 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРЕНА:  урбанизирана територия 

 

ЕЛЕКТРИЧЕСТВО: Обектът е електрифициран. В имота е изграден трафо-

пост, собственост на ЧЕЗ.   

 

ГАЗ: Липсва достъп до газ. 

 
ВОДОИЗТОЧНИК ЗА ПИТЕЙНА ВОДА: Имотът е захранен с питейна вода с 

от градската водопроводна мрежа чрез сградно водопроводно отклонение PE   

ф 32 мм. 

 

ВОДА ЗА ПРОМИШЛЕНИ ЦЕЛИ: На разстояние 150  м.  северно от  имота 

преминава река “Скът”. 

 

КАНАЛИЗАЦИЯ:  Непосредствено от северната страна на имота, по ул. 

”Сладница” преминава канализационен колектор, който е включен в  ПСОВ – 

Бяла Слатина. За имота има изградено сградно канализационно отклонение 

към ул. “Христо Ботев”. 

 

ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ: Да – ПСОВ - Бяла Слатина с капацитет 12  

хил. еквивалент жители. 

 

ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ДО ТЕРЕНА: На разстояние 400м. от имота пре-

минава републикански път II 13 (Враца – Плевен), а на разстояние 200 м. от 

имота преминава републикански път III 134 (Бяла Слатина—Габаре—Каменно 

поле – Мездра). Достъпът до имота се осъществява посредством две от основни-

те пътни артерии ІV клас – общинска собственост- ул. ”Сладница”,  ул. 

“Христо Ботев”.  

 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА: В близост до имота преми-

нава подземен телефонен кабел. Има осигурен достъп до интернет. 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДЕН ИМОТ – ЧАСТНА 

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БЯЛА 

СЛАТИНА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ 
АТРАКТИВЕН 

ПАРЦЕЛ В 

ЦЕНТЪРА НА 

ГРАД БЯЛА 

СРАТИНА 

 

 

 

гр. Бяла Слатина 3200 

ул. "Климент Охридски" 68 

Tел.: 0915 882 114/115 

Факс: 0915 82914 

bslatina@mail.bg 

obst_bs@yahoo.com 

ОБЩИНА 

 БЯЛА СЛАТИНА 
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НАЧИН НА ПРОДАЖБА: 

 

чрез публично оповестен търг с явно наддаване по реда на Наредба № 6 при-

ета от  Общински съвет Бяла Слатина.  

                         
НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА НА ИМОТА:  

 

254 600 лв. с включен ДДС 
/двеста петдесет и четири хиляди и шестстотин лева /  

 
РАЗМЕР НА ДЪЛЖИМИЯТ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ ДЕПОЗИТ: 

 

 10 % от общата стойност на имотите изчислен по началната им тръжна цена 

и е в размер на 25 460 лв. /двадесет и пет хиляди четиристотин и шестдесет  

лева/ с включен ДДС. 

 
 

 

 

 

 

 

 

ЗА КОНТАКТИ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЯВЕНИЯТ СВОБОДЕН ИМОТ –  

ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  ТЪРСЕТЕ:  

 

 

ТЕОДОРА БУКОВСКА 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ “УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ” 

ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА, СТАЯ: 203, 

Е-MAIL: bslatina@mail.bg,   

ТЕЛ: 0915 / 882 167,  0893405760 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА  

АТРАКТИВЕН 

ПАРЦЕЛ В 

ЦЕНТЪРА НА 

ГРАД БЯЛА 

СРАТИНА 

 

 

 

гр. Бяла Слатина 3200 
ул. "Климент Охридски" 

68 
Tел.: 0915 882 114/115 

Факс: 0915 82914 
bslatina@mail.bg 

obst_bs@yahoo.com 

ОБЩИНА 

 БЯЛА СЛАТИНА 
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МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И СКИЦА НА ИМОТА   

   

 
ЛЕГЕНДА : 

 
    СВОБОДЕН ИМОТ – ЧОС, АКТАКТ ЗА ЧОС:  № 3134/15.03.2018 г.,  № 3135 /     
      15.03.2018 г.,  № 3136 / 15.03.2018 г. 

 

     1117  СВОБОДЕН  ИМОТ –  АКТ ЗА ЧОС  № 3134/15.03.2018 г. 
 

     СГРАДИ В ИМОТ -  АКТ ЗА ЧОС№  3134 / 15.03.2018 г. 

      1118  СВОБОДЕН ИМОТ - АКТ ЗА ЧОС № 3135 / 15.03.2018 г. 

      
      1119 СВОБОДЕН ИМОТ -  АКТ ЗА ЧОС № 3136 / 15.03.2018 г. 

СВОБОДЕН ИМОТ  

ЧАСТНА 

ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ 
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ОБЩ ИЗГЛЕД НА ИМОТА 

АТКТИВЕН ПАРЦЕЛ 

В ЦЕНТЪРА НА ГРАД 

БЯЛА СРАТИНА 

 

 

 

гр. Бяла Слатина 3200 

ул. "Климент Охридски" 

68 

Tел.: 0915 882 114/115 

Факс: 0915 82914 

bslatina@mail.bg 

obst_bs@yahoo.com 

ОБЩИНА 

 БЯЛА СЛАТИНА 

ОБЩИНА 

 БЯЛА СЛАТИНА 
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ОБЩ ИЗГЛЕД НА ИМОТА 

АТКТИВЕН ПАРЦЕЛ 

В ЦЕНТЪРА НА ГРАД 

БЯЛА СРАТИНА 

 

 

 

ОБЩИНА  

БЯЛА СЛАТИНА 

гр. Бяла Слатина 3200 

ул. "Климент Охридски" 68 

Tел.: 0915 882 114/115 

Факс: 0915 82914 

bslatina@mail.bg 

obst_bs@yahoo.com 
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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 
 

                              Приложение № 1 

  
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за запознаване с тръжната документация за продажба по реда  

на Наредба №6 на Общински съвет Бяла Слатина чрез публичен търг 

 с явно наддаване и извършен оглед на обекта. 

Подписаният/а ............................................................................................................... ............................................................. 

ЕГН .................................................. л. карта № ...................................................., изд. на ............................................... от 

МВР гр. ......................................., адрес за кореспонденция гр. /с./ ........................................... ........................................... 

.................................................................................................................................... тел. ......................................................... 

представител на  ............................................................................................................ ............................................................ 

със седалище ................................................................................................................ .............................................................. 

и адрес на управление: гр. /с./ ............................................................................................. ..................................................... 

.................................................................................................................................... тел. ......................................................... 

 Д Е К Л А Р И Р А М: 

че съм се запознал с тръжната документация за продажбата на недвижими имоти частна общинска собственост 

представляващи: 

I. Застроен поземлен имот с идентификатор 07702.501.1117 по Кадастралната карта и кадастралните регистри 

на гр.Бяла Слатина с площ 2092 кв.м., актуван с АЧОС 3134/15.03.2018г.,с трайно предназначение на територията: 

урбанизирана, начин на трайно ползване : за обект комплекс за битови услуги, заедно с изградените в него сгради: 

1.Едноетажна административна, делова сграда с идентификатор 07702.501.1117.1, по казаната по горе карта, 

със застроена площ 147 кв.м; 

2. Едноетажна друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда с идентификатор 07702.501.1117.2, 

по казаната по горе карта, със застроена площ 399 кв.м; 

3. Едноетажна промишлена сграда с идентификатор 07702.501.1117.3, по казаната по горе карта, със застроена 

площ 53 кв.м; 

4. Едноетажна промишлена сграда с идентификатор 07702.501.1117.4, по казаната по горе карта, със застроена 

площ 56 кв.м; 

5. Едноетажна промишлена сграда с идентификатор 07702.501.1117.5, по казаната по горе карта, със застроена 

площ 54 кв.м; 

6. Едноетажна промишлена сграда с идентификатор 07702.501.1117.6, по казаната по горе карта, със застроена 

площ 40 кв.м; 

7. Едноетажна сграда за битови услуги с идентификатор 07702.501.1117.8, по казаната по горе карта, със 

застроена площ 11 кв.м. 

II. Застроен поземлен имот с идентификатор 07702.501.1118 по Кадастралната карта и кадастралните регистри 

на гр.Бяла Слатина с площ 35 кв.м., актуван с АЧОС 3135/15.03.2018г.,с трайно предназначение на територията: 

урбанизирана, начин на трайно ползване : за търговски обект, комплекс, заедно с изградената в него сграда: 

1.Едноетажна сграда за търговия с идентификатор 07702.501.1118.1, по казаната по горе карта, със застроена 

площ 35 кв.м. 
III.  Застроен поземлен имот с идентификатор 07702.501.1119 по Кадастралната карта и кадастралните регистри 

на гр.Бяла Слатина с площ 46 кв.м., актуван с АЧОС 3136/15.03.2018г.,с трайно предназначение на територията: 
урбанизирана, начин на трайно ползване : за търговски обект, комплекс, заедно с изградената в него сграда: 

1.Едноетажна сграда за търговия с идентификатор 07702.501.1119.1, по казаната по горе карта, със застроена 

площ 46 кв.м. 

Извърших оглед на обектите на публичния търг и констатирах, че фактическото състояние не се различава 

от описанието в тръжната документация и нямам претенции към  Общината за необективна информация. 

Запознат съм, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК. 

 

..............20.....год.        ДЕКЛАРАТОР: ............................... 

гр./с. ………………….. 

 

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ  
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ПРЕДОСТАВЕНА ИНФОРМАЦИЯ  

ОТ СТРАНА НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА/АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ/ ВЪВ ВРЪЗКА С 

ДЕПОЗИРАНО ИСКАНЕ/ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА  
 

  

 Настоящата информация се предоставя от страна на Община Бяла Слатина на основание чл.13/чл.14 от 

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година/Регламента/ във връзка с 

изразена воля от страна на граждани на Община Бяла Слатина за предоставяне на административна услуга.   

Община Бяла Слатина уведомява титуляря на волеизявлението, обективирано на лицевата страна на настоящото, 

че с оглед предоставянето на желаната административна услуга/издаване на изисканите документи и сведения 

Общината ще обработва всички посочени лични данни в настоящото искане/заявление, както и всички приложени 

документи и сведения към него.  

С подписването на настоящото титулярят на волеизявлението, обективирано на лицевата страна  

 

ДЕКЛАРИРА, ЧЕ:  

e уведомен/на от Община Бяла Слатина за следното: 

 

1. Личните му/й ще бъдат обработвани Община Бяла Слатина, гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68,  

представлявано от кмета на Общината инж. Иво Ценов Цветков.   

2. Длъжностно лице по защита на личните данни в Община Бяла Слатина е г-н Петър Петров, зам. кмет на 

Общината, с e-mail: gdpr@oabsl.com и адрес за кореспонденция: гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68, ет.2, 

офис № 208 

3. Личните му/й данни се обработват от страна на  Община Бяла Слатина с цел предоставяне на желаната 

административна услуга и/или издаване на изисканите документи и сведения. 

4. Личните му/й данни се обработват от страна на  Община Бяла Слатина на основание изпълнението на задачи 

от обществен интерес и във връзка с упражняването на официални правомощия, които са предоставени на  Общината. 

5. Достъп до личните ми/й лични данни, при спазване приложимите разпоредби за защита на личните данни, ще 

имат служителите от Общината, отговорни за предоставяне на желаната административна услуга и/или издаване на 

изисканите документи и сведения. 

6. Личните данни се предоставят доброволно от титуляра, като при липса на валидно попълнена форма на 

искане/заявление, Общината не следва да предостави желаната административна услуга и да издаде изисканите 

документи и сведения. 

7. Общината ще съхранява личните данни на титуляря съгласно приложимите нормативни разпоредби и 

определените срокове. Личните данни е възможно да се съхраняват както на хартиен така и на електронен носител, 

включително ще бъдат копирани на резервни електронни копия/backup/. 

8.  Всеки гражданин на Общината има достъп до своите лични данни на адрес: гр. Бяла Слатина, ул. „Климент 

Охридски“ №68. 

9. Всеки гражданин на Общината има правото да изисква коригиране на своите лични данни, чрез изпращане на 

писмено искане  до адреса на Общината - гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ №68.  

10. Всеки гражданин на Общината има право да изисква неговите непълни лични данни да бъдат попълнени, 

включително чрез добавяне на декларация от негова страна, предоставена на Общината. 

11. Всеки гражданин на Общината има право да изисква от Общината ограничаване на обработването на 

личните данни, в случай, че е налице някоя от хипотезите по чл. 18, параграф 1 от Регламента. 

12. Всеки гражданин на Общината има право да получи своите лични данни, които е предоставил/ла за 

обработване на Общината , в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има право да 

прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на Общината.  

13. Всеки гражданин има ïправо на жалба, депозирана през Комисията за защита на личните данни, с адрес гр. 

София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2, в случай че неговите права във връзка с защитата на личниtе данни 

бъдат нарушени от Общината.  

С подписване на настоящото деклараторът декларира, че е уведомен от Община Бяла Слатина относно 

възможността желаният от него/нея документ да съдържа лични данни на трети лица. В този случай, деклараторът носи 

пълна отговорност за законосъобразното обработване на тези лични данни и в частност за тяхното законосъобразно 

разкриване на други трети лица.  

 

 

 

Дата:…………………….г.     Декларатор: 

 

………………………………… 
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                            Приложение № 2 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я   

Подписаният/а ............................................................................................................... ............................................................. 

ЕГН ................................................ л. карта № ......................................................., изд. на ............................................... от 

МВР гр. ..........................................................., адрес за кореспонденция гр. /с./ ....................... ............................................ 

................................................................................................................................ тел. ............................................................... 

фирма ……………………………………………………………………………………..........................................………….. 

БУЛСТАТ ……………......…..................................…………, Дан.№ ……………………….................……………………. 

от гр./с. …………………………………………………….…………………….......................................…………………….. 

 

Д  Е  К  Л  А  Р  И  Р  А  М : 

 Не съм член на семейство на лице длъжник на Общината или неизправна страна по сключени с нея догово-

ри, негов роднина по права линия или свързано с него лице по смисъла на Търговския закон. 

 

Запознат съм, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния 

кодекс. 

 

.…..….........20.....г.               ДЕКЛАРАТОР: ................................... 

гр./с. ....………….                                        

 
ПРЕДОСТАВЕНА ИНФОРМАЦИЯ  

ОТ СТРАНА НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА/АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ/ ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕПОЗИРАНО ИСКА-

НЕ/ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА  
 

 Настоящата информация се предоставя от страна на Община Бяла Слатина на основание чл.13/чл.14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Евро-
пейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година/Регламента/ във връзка с изразена воля от страна на граждани на Община Бяла Слатина за 

предоставяне на административна услуга.   

Община Бяла Слатина уведомява титуляря на волеизявлението, обективирано на лицевата страна на настоящото, че с оглед предоставянето 
на желаната административна услуга/издаване на изисканите документи и сведения Общината ще обработва всички посочени лични данни в настоя-

щото искане/заявление, както и всички приложени документи и сведения към него.  

С подписването на настоящото титулярят на волеизявлението, обективирано на лицевата страна  

 

ДЕКЛАРИРА, ЧЕ:  

 
е уведомен/на от Община Бяла Слатина за следното: 

1. Личните му/й ще бъдат обработвани Община Бяла Слатина, гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68,  представлявано от кмета на 

Общината инж. Иво Ценов Цветков.   
2. Длъжностно лице по защита на личните данни в Община Бяла Слатина е г-н Петър Петров, зам. кмет на Общината, с e-mail:  

gdpr@oabsl.com и адрес за кореспонденция: гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68, ет.2, офис № 208 

3. Личните му/й данни се обработват от страна на  Община Бяла Слатина с цел предоставяне на желаната административна услуга и/или изда-

ване на изисканите документи и сведения. 

4. Личните му/й данни се обработват от страна на  Община Бяла Слатина на основание изпълнението на задачи от обществен интерес и във 

връзка с упражняването на официални правомощия, които са предоставени на  Общината. 
5. Достъп до личните ми/й лични данни, при спазване приложимите разпоредби за защита на личните данни, ще имат служителите от Общи-

ната, отговорни за предоставяне на желаната административна услуга и/или издаване на изисканите документи и сведения. 

6. Личните данни се предоставят доброволно от титуляра, като при липса на валидно попълнена форма на искане/заявление, Общината не 
следва да предостави желаната административна услуга и да издаде изисканите документи и сведения. 

7. Общината ще съхранява личните данни на титуляря съгласно приложимите нормативни разпоредби и определените срокове. Личните дан-

ни е възможно да се съхраняват както на хартиен така и на електронен носител, включително ще бъдат копирани на резервни електронни ко-
пия/backup/. 

8.  Всеки гражданин на Общината има достъп до своите лични данни на адрес: гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ №68. 

9. Всеки гражданин на Общината има правото да изисква коригиране на своите лични данни, чрез изпращане на писмено искане  до адреса на 
Общината - гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ №68.  

10. Всеки гражданин на Общината има право да изисква неговите непълни лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на 

декларация от негова страна, предоставена на Общината. 
11. Всеки гражданин на Общината има право да изисква от Общината ограничаване на обработването на личните данни, в случай, че е налице 

някоя от хипотезите по чл. 18, параграф 1 от Регламента. 

12. Всеки гражданин на Общината има право да получи своите лични данни, които е предоставил/ла за обработване на Общината , в структу-
риран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има право да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от 

страна на Общината.  

13. Всеки гражданин има ïправо на жалба, депозирана през Комисията за защита на личните данни, с адрес гр. Со-

фия 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2, в случай че неговите права във връзка с защитата на личните данни бъдат 
нарушени от Общината.  

С подписване на настоящото деклараторът декларира, че е уведомен от Община Бяла Слатина относно възможността желаният от него/нея 

документ да съдържа лични данни на трети лица. В този случай, деклараторът носи пълна отговорност за законосъобразното обработване на тези 
лични данни и в частност за тяхното законосъобразно разкриване на други трети лица.  

 

Дата:…………………….г.     Декларатор: ………………………………… 

 



 12 

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

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

         
                                                 УТВЪРЖДАВАМ: 
                                                  

              КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА 

                                                 ИНЖ. ИВО ЦВЕТКОВ 
 

 
ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост 

I. Предмет на търга е: 

1.Застроен поземлен имот с идентификатор 07702.501.1117 по Кадaстралната карта и кадастралните регистри на гр.Бяла 

Слатина с площ 2092 кв.м., актуван с АЧОС 3134/15.03.2018г.,с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трай-

но ползване : за обект комплекс за битови услуги, заедно с изградените в него сгради: 

1.1.Едноетажна административна, делова сграда с идентификатор 07702.501.1117.1, по казаната по горе карта, със застроена площ 

147 кв.м; 

1.2. Едноетажна друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда с идентификатор 07702.501.1117.2, по казаната по горе 

карта, със застроена площ 399 кв.м; 

1.3. Едноетажна промишлена сграда с идентификатор 07702.501.1117.3, по казаната по горе карта, със застроена площ 53 кв.м; 

1.4. Едноетажна промишлена сграда с идентификатор 07702.501.1117.4, по казаната по горе карта, със застроена площ 56 кв.м; 

1.5. Едноетажна промишлена сграда с идентификатор 07702.501.1117.5, по казаната по горе карта, със застроена площ 54 кв.м; 

1.6. Едноетажна промишлена сграда с идентификатор 07702.501.1117.6, по казаната по горе карта, със застроена площ 40 кв.м; 

1.7. Едноетажна сграда за битови услуги с идентификатор 07702.501.1117.8, по казаната по горе карта, със застроена площ 11 кв.м. 

2. Застроен поземлен имот с идентификатор 07702.501.1118 по Кадaстралната карта и кадастралните регистри на гр.Бяла 

Слатина с площ 35 кв.м., актуван с АЧОС 3135/15.03.2018г.,с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно 

ползване : за търговски обект, комплекс, заедно с изградената в него сграда: 

2.1.Едноетажна сграда за търговия с идентификатор 07702.501.1118.1, по казаната по горе карта, със застроена площ 35 

кв.м. 

3.  Застроен поземлен имот с идентификатор 07702.501.1119 по Кадaстралната карта и кадастралните регистри на гр.Бяла 

Слатина с площ 46 кв.м., актуван с АЧОС 3136/15.03.2018г.,с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно 

ползване : за търговски обект, комплекс, заедно с изградената в него сграда: 

3.1.Едноетажна сграда за търговия с идентификатор 07702.501.1119.1, по казаната по горе карта, със застроена площ 46 

кв.м. 

II. Начална тръжна цена на имота е 254 600 лв. /двеста петдесет и четири хиляди и шестстотин лева/ с ДДС, изготвена от 

лицензиран оценител. 

 

III. Размерът на дължимият от участниците депозит възлиза на 10% от общата стойност на имотите изчислен по начална им 

тръжна цена и е в размер на 25 460лв. /двадесет и пет хиляди четиристотин и шестдесет лева/ с ДДС. 

Депозитът се заплаща по банков път по сметка: IBAN BG96IABG74943302025400, BIC IABGSF при INTENATIONAL 

ASSET BANK на Община Бяла Слатина. 

 

ІV. Купувачът заплаща достигнатата на търга цена на имота, дължимите режийни разноски в размер на 3% и местен данък в 

размер на 2.5% върху нея, както и хонорара на лицензираният оценител за изготвените експертни оценки в размер на 516.00 лв. с 

ДДС, в петдневен срок, считано от датата на влизане в сила на заповедта за обявяване на спечелилия търга по банков път, по сметки: 

 - Цена на имота по IBAN  на получателя BG43 IABG 7494 8402 0262 00, BIG код IABGBGSF, вид плащане 445600 в 

„Интернешънъл АСЕТ Банк” АД, гр.Бяла Слатина. 

-Режийни разноски по IBAN  на получателя BG43 IABG 7494 8402 0262 00, BIG код IABGBGSF, вид плащане 448007 в 

„Интернешънъл АСЕТ Банк” АД, гр.Бяла Слатина. 

- Местен данък по IBAN на получателя BG43 IABG 7494 8402 0262 00, BIG код IABGBGSF, вид плащане - 442500 в 

„Интернешънъл АСЕТ Банк” АД, гр.Бяла Слатина.  

- Хонорар на лицензиран оценител по IBAN  на получателя BG08 IABG 7494 3102 0254 00, BIG код IABGBGSF в 

„Интернешънъл АСЕТ Банк” АД, гр.Бяла Слатина.  

 

V. Датата, мястото и часа на провеждане на търга се определят със Заповед на Кмета на Община Бяла Слатина. 

 VІ. Оглед на обектите може да се извършва  всеки работен ден от  09°° до 17°° часа. 

VІІ. При явното наддаване в процедурата на търга стъпката за наддаване се определя на 1 % от началната тръжна цена и 

възлиза на 2546 лв/две хиляди петстотин четиридесет и шест лева/ с включен ДДС. 

VIІI. Кандидатите за участие в тръжната процедура попълват Заявление за участие и декларации Приложение 1 и 2. Същите 

са длъжни да се снабдят със служебна бележка по утвърден образец от Община Бяла Слатина, касаеща наличието или липсата на 

задължения на участника към Общината. 

IX. Документите по предходната точка, банков документ за внесен дължим депозит за участие в процедурата, вносни бележ-

ки за закупуване на тръжна документация и подписан на всяка страница проектодоговор, се представят от кандидата на комисията по 

провеждане на търга при регистрацията му за участие. Физическите лица се легитимират с документ за самоличност. Правосубект-

ността на юридическите лица се проверява от комисията чрез справка в Търговския регистър. 

X. До участие в търга не се допускат лица, които са длъжници на Общината или неизправни страни по сключени с нея дого-

вори, както и членовете на техните семейства, роднини по права линия и свързани с тях  лица по смисъла на ТЗ. 

XІ. Търгът се провежда от комисия, назначена със Заповед на Кмета на Община Бяла Слатина в деня на провеждането му, 

при спазване на изискванията на Наредба № 6 на Общински съвет Бяла Слатина. 
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З А Я В Л Е Н И Е  
от .......................................................................................................................... ................................................................. 

/наименование на физическото или юридическото лице/ 

регистриран с Решение № ............... по ф.д. № .........../..................20......г. на ................................................................  

окръжен съд, единен идентификационен код БУЛСТАТ  ........................................................................... .................... 

представляван от  ........................................................................................................... ..................................................... 

живущ ....................................................................................................................... ............................................................. 

л. карта № ......................................................................., издадена от ………....................................................................   

на................................................................. ЕГН ……............................................. тел. ................................................. 

на пълномощника си .......................................................................................................... .................................................. 

живущ ....................................................................................................................... ............................................................. 

л. карта № ........................................................., издадена от ..............................................................................................   

на................................................................ ЕГН ………................................................ тел. ............................................... 

съгласно приложено нотариално заверено пълномощно. 

 Моля, да бъда допуснат до участие в обявения публичен търг с явно  наддаване за продажба на недви-

жими имоти частна общинска собственост, както следва: 

I. Застроен поземлен имот с идентификатор 07702.501.1117 по Кадaстралната карта и кадастралните регистри на 

гр.Бяла Слатина с площ 2092 кв.м., актуван с АЧОС 3134/15.03.2018г.,с трайно предназначение на територията: ур-

банизирана, начин на трайно ползване : за обект комплекс за битови услуги, заедно с изградените в него сгради: 

1.Едноетажна административна, делова сграда с идентификатор 07702.501.1117.1, по казаната по горе карта, със зас-

троена площ 147 кв.м; 

2. Едноетажна друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда с идентификатор 07702.501.1117.2, по 

казаната по горе карта, със застроена площ 399 кв.м; 

3. Едноетажна промишлена сграда с идентификатор 07702.501.1117.3, по казаната по горе карта, със застроена площ 

53 кв.м; 

4. Едноетажна промишлена сграда с идентификатор 07702.501.1117.4, по казаната по горе карта, със застроена площ 

56 кв.м; 

5. Едноетажна промишлена сграда с идентификатор 07702.501.1117.5, по казаната по горе карта, със застроена площ 

54 кв.м; 

6. Едноетажна промишлена сграда с идентификатор 07702.501.1117.6, по казаната по горе карта, със застроена площ 

40 кв.м; 

7. Едноетажна сграда за битови услуги с идентификатор 07702.501.1117.8, по казаната по горе карта, със застроена 

площ 11 кв.м. 

 

II. Застроен поземлен имот с идентификатор 07702.501.1118 по Кадaстралната карта и кадастралните регист-

ри на гр.Бяла Слатина с площ 35 кв.м., актуван с АЧОС 3135/15.03.2018г.,с трайно предназначение на територията: 

урбанизирана, начин на трайно ползване : за търговски обект, комплекс, заедно с изградената в него сграда: 

1.Едноетажна сграда за търговия с идентификатор 07702.501.1118.1, по казаната по горе карта, със застроена 

площ 35 кв.м. 

 

III.  Застроен поземлен имот с идентификатор 07702.501.1119 по Кадaстралната карта и кадастралните ре-

гистри на гр.Бяла Слатина с площ 46 кв.м., актуван с АЧОС 3136/15.03.2018г.,с трайно предназначение на територи-

ята: урбанизирана, начин на трайно ползване : за търговски обект, комплекс, заедно с изградената в него сграда: 

1.Едноетажна сграда за търговия с идентификатор 07702.501.1119.1, по казаната по горе карта, със застроена 

площ 46 кв.м. 

 

Приложение: 

1. Документ за внесена такса за тръжна документация – заверено копие. 

2. Документ за внесен депозит - оригинал. 

3. Декларация, Приложение № 1 

4. Декларация, Приложение № 2 

5. Пълномощно /в случаите на упълномощаване/. 

6. Служебна бележка по образец. 

Запознат съм, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК. 

Забележка: Документите по т.1, и 5 се заверяват с текста „Вярно с оригинала”,  мокър печат и подпис 

на кандидата. 

 

...............20.....год.                                                                УЧАСТНИК: ................................... 

гр. Бяла Слатина 
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ПРЕДОСТАВЕНА ИНФОРМАЦИЯ  

ОТ СТРАНА НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА/АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ/ ВЪВ ВРЪЗКА С 

ДЕПОЗИРАНО ИСКАНЕ/ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА  
 

  

 Настоящата информация се предоставя от страна на Община Бяла Слатина на основание чл.13/чл.14 от Регла-

мент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година/Регламента/ във връзка с изразена 

воля от страна на граждани на Община Бяла Слатина за предоставяне на административна услуга.   

Община Бяла Слатина уведомява титуляря на волеизявлението, обективирано на лицевата страна на настоящото, 

че с оглед предоставянето на желаната административна услуга/издаване на изисканите документи и сведения Община-

та ще обработва всички посочени лични данни в настоящото искане/заявление, както и всички приложени документи и 

сведения към него.  

С подписването на настоящото титулярят на волеизявлението, обективирано на лицевата страна  

 

ДЕКЛАРИРА, ЧЕ:  

 

е уведомен/на от Община Бяла Слатина за следното: 

 

1. Личните му/й ще бъдат обработвани Община Бяла Слатина, гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68,  

представлявано от кмета на Общината инж. Иво Ценов Цветков.   

2. Длъжностно лице по защита на личните данни в Община Бяла Слатина е г-н Петър Петров, зам. кмет на Общи-

ната, с e-mail: gdpr@oabsl.com  и адрес за кореспонденция: гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68, ет.2, офис 

№ 208 

3. Личните му/й данни се обработват от страна на  Община Бяла Слатина с цел предоставяне на желаната адми-

нистративна услуга и/или издаване на изисканите документи и сведения. 

4. Личните му/й данни се обработват от страна на  Община Бяла Слатина на основание изпълнението на задачи от 

обществен интерес и във връзка с упражняването на официални правомощия, които са предоставени на  Общината. 

5. Достъп до личните ми/й лични данни, при спазване приложимите разпоредби за защита на личните данни, ще 

имат служителите от Общината, отговорни за предоставяне на желаната административна услуга и/или издаване на 

изисканите документи и сведения. 

6. Личните данни се предоставят доброволно от титуляра, като при липса на валидно попълнена форма на иска-

не/заявление, Общината не следва да предостави желаната административна услуга и да издаде изисканите документи и 

сведения. 

7. Общината ще съхранява личните данни на титуляря съгласно приложимите нормативни разпоредби и опреде-

лените срокове. Личните данни е възможно да се съхраняват както на хартиен така и на електронен носител, включител-

но ще бъдат копирани на резервни електронни копия/backup/. 

8.  Всеки гражданин на Общината има достъп до своите лични данни на адрес: гр. Бяла Слатина, ул. „Климент 

Охридски“ №68. 

9.  Всеки гражданин на Общината има правото да изисква коригиране на своите лични данни, чрез изпращане на 

писмено искане  до адреса на Общината - гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ №68.  

10. Всеки гражданин на Общината има право да изисква неговите непълни лични данни да бъдат попълнени, 

включително чрез добавяне на декларация от негова страна, предоставена на Общината. 

11. Всеки гражданин на Общината има право да изисква от Общината ограничаване на обработването на личните 

данни, в случай, че е налице някоя от хипотезите по чл. 18, параграф 1 от Регламента. 

12. Всеки гражданин на Общината има право да получи своите лични данни, които е предоставил/ла за обработ-

ване на Общината , в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има право да прехвърли 

тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на Общината.  

13. Всеки гражданин има ïправо на жалба, депозирана през Комисията за защита на личните данни, с адрес гр. 

София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2, в случай че неговите права във връзка с защитата на личните данни бъ-

дат нарушени от Общината.  

С подписване на настоящото деклараторът декларира, че е уведомен от Община Бяла Слатина относно възможност-

та желаният от него/нея документ да съдържа лични данни на трети лица. В този случай, деклараторът носи пълна отго-

ворност за законосъобразното обработване на тези лични данни и в частност за тяхното законосъобразно разкриване на 

други трети лица.  

 

 

 

Дата:…………………….г.     Декларатор: ………………………………… 
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