
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ВРАЦА 

 

 

ПРОТОКОЛ № 42 

от 21.12.2006 година 

Р Е Ш Е Н И Е  № 444 

 
ОТНОСНО: Класиране на кандидатите при проведен публично 

оповестен конкурс за продажба на обект ОЧНА КЛИНИКА с 
идентификатор №  12259.1018.6.1.5  находящ се на бул. 
„Демокрация” № 14 в гр. Враца и определяне спечелилия 
конкурса 

 
 На основание чл. 34, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите и доклад 

на конкурсната комисия за проведения  публично оповестен конкурс за продажбата 

на обект ОЧНА КЛИНИКА с идентификатор №  12259.1018.6.1.5  находящ се на 

бул. „Демокрация” № 14 в гр. Враца 

 

ОО  ББ  ЩЩ  ИИ  НН  СС  КК  ИИ  ЯЯ  ТТ      СС  ЪЪ  ВВ  ЕЕ  ТТ  

РР    ЕЕ    ШШ    ИИ::  

  
 Определя за спечелил конкурса и за купувач на обект ОЧНА КЛИНИКА с 

идентификатор №  12259.1018.6.1.5  находящ се на бул. „Демокрация” № 14 в гр. 

Враца : 

 

Еднолично ООД  с фирма „Медицинси център Орбита – Иво Ралчовски”  
регистрирано по фирмено дело 264/2005 на ВОС със седалище и адрес на 

управление гр. Враца, ул. Трайко Китанчев 10, вх. В ап. 42 
 представляван от д-р  Иво Кирилов Ралчовски с ЕГН 6704072026 

 и адрес: гр. Враца, ул. Трайко Китанчев 10, вх. В ап. 42 
  

 

Поканва купувача в 3 /три/ дневен срок от писменото уведомяване чрез писмо 

с обратна разписка до търговския му адрес, че настоящото решение е влязло в 

законна сила да се яви в Община Враца за подписване на  договор за покупко - 

продажба на обект ОЧНА КЛИНИКА с идентификатор №  12259.1018.6.1.5  

находящ се на бул. „Демокрация” № 14 в гр. Враца при следните условия: 

1. Цената на имота:  

321 500 лв. /триста двадесет и една хиляди и петстотин/ лв. 
2. Обектът да се използва за Очна клиника 

 3. Предмета на дейност да се запази най малко за 5 години 



4. Работа по социален проект с благотворителна цел – превенция на значими 

очни болести.  

Възлага на Кмета на Общината да подпише договор за продажба на 
обекта.  

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС : 

                                            /Сл.Григоров/    
              Вярно с оригинала:                     
                             Сп."Работа със съветниците":       
                 /Й. Стоянова/ 
 

 


