
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ВРАЦА 

 
 

ПРОТОКОЛ №13 

от 29.05.2008 година 

Р Е Ш Е Н И Е  №116 

 
Относно:  Разпореждане с недвижими имоти частна общинска 

собственост, находящи се на територията на Община Враца. 

 

 

О Б Щ И Н С К И Я Т   С Ъ В Е Т  

Р Е Ш И : 

1.Да се извърши продажба чрез търг с тайно наддаване на недвижими 

имоти частна общинска собственост, съгласно приложената таблица и приема 

експертни оценки за пазарната стойност на имотите, отразени в колона №6 от 

таблицата:  
 

No 

  
Вид на имота Местонахождение 

 

Акт 

за ОС  

площ  

 в  м2
 

Пазарна 

стойност 

 в  лв. 
(без ДДС) 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Незастроен урегулиран 

поземлен имот, отреден 

за жилищно строителство 

и КОО 

гр.Враца, 

УПИ ХХХVІІІ, кв.317, 

ж.к.”Толбухин юг”, ул.”Беласица”  - 

П.и. с идентификатор 12259.1024.288 

1265 4410
.00

 770 800
.00

 

2. 

Незастроен урегулиран 

поземлен имот, отреден 

за обществено 

обслужване, комплекс 

гр.Враца, 

УПИ ІІІ, кв.145, ж.к.”Дъбника” - 

П.и. с идентификатор 12259.1010.212 

1266 5202
.00

 624 240
.00

 

3. 

Незастроен урегулиран 

поземлен имот, отреден 

за обществено 

обслужване  

гр.Враца, 

УПИ І, кв.128, ж.к.”Дъбника” - 

П.и. с идентификатор 12259.1010.205 

1267 123
.00

 15 990
.00

 

4. 

Незастроен урегулиран 

поземлен имот, отреден 

за обществено 

обслужване 

гр.Враца, 

УПИ ІІ, кв.128, ж.к.”Дъбника” - 

П.и. с идентификатор 12259.1010.206 

1268 124
.00

 16 120
.00

 

5. 

Незастроен урегулиран 

поземлен имот, отреден 

за обществено 

обслужване 

гр.Враца, 

УПИ ІІІ, кв.128, ж.к.”Дъбника” - 

П.и. с идентификатор 12259.1010.207 

1269 124
.00

 16 120
.00

 

6. 

Незастроен урегулиран 

поземлен имот, отреден 

за обществено 

обслужване 

гр.Враца, 

УПИ ІV, кв.128, ж.к.”Дъбника” - 

П.и. с идентификатор 12259.1010.208 

1270 124
.00

 16 120
.00

 

7. 

Незастроен урегулиран 

поземлен имот, отреден 

за обществено 

обслужване 

гр.Враца, 

УПИ V, кв.128, ж.к.”Дъбника” - 

П.и. с идентификатор 12259.1010.209 

1271 124
.00

 16 120
.00

 



8. 

Незастроен урегулиран 

поземлен имот, отреден 

за обществено 

обслужване 

гр.Враца, 

УПИ VІ, кв.128, ж.к.”Дъбника” - 

П.и. с идентификатор 12259.1010.210 

1272 138
.00

 17 940
.00

 

9. 

Незастроен урегулиран 

позем. имот, отреден за 

обществено обслужване 

с.Девене, 

УПИ І-163, кв.41 
1273 2265

.00
 9 060

.00
 

 

10. 

 

Незастроен урегулиран 

поземлен имот, отреден 

за обществ. Обслужване 

с.Девене, 

УПИ ІV-163, кв.41 
1274 2220

.00
 8 880

.00
 

11. 

Незастроен урегулиран 

поземлен имот, отреден 

за обществ. Обслужване 

с.Девене, 

УПИ V-163, кв.41 
1275 2235

.00
 8 940

.00
 

 

12. 

 

Незастроен урегулиран 

поземлен имот, отреден 

за нискоетажно жилищно 

застрояване и КОО 

гр.Враца, 

УПИ ІV, кв.60-а, ж.к.”Река Лева” - 

П.и. с идентификатор 12259.1014.207 

1277 479
.00

 95 800
.00

 

 

13. 

 

Незастроен урегулиран 

поземлен имот, отреден 

за нискоетажно жилищно 

застрояване и КОО 

гр.Враца, 

УПИ ІІІ, кв.60-а, ж.к.”Река Лева” - 

П.и. с идентификатор 12259.1014.206 

1278 409
.00

 81 800
.00

 

 

14. 

 

Незастроен урегулиран 

поземлен имот, отреден 

за нискоетажно жилищно 

застрояване и КОО 

гр.Враца, 

УПИ ІІ, кв.60-а, ж.к.”Река Лева” - 

П.и. с идентификатор 12259.1014.205 

1279 422
.00

 84 400
.00

 

 

15. 

 

Незастроен урегулиран 

поземлен имот, отреден 

за нискоетажно жилищно 

застрояване и КОО 

гр.Враца, 

УПИ І, кв.60-а, ж.к.”Река Лева” - 

П.и. с идентификатор 12259.1014.204 

1280 471
.00

 94 200
.00

 

 

16. 

 

Незастроен урегулиран 

поземлен имот, отреден 

за нискоетажно жилищно 

застрояване 

гр.Враца, 

УПИ V, кв.64, ж.к.”Р.Лева” - 

П.и. с идентификатор 12259.1014.114 

1263 746
.00

 193 880
.00

 

 

17. 

 

Незастроен урегулиран 

поземлен имот, отреден 

за комплексно 

обществено обслужване 

гр.Враца, 

УПИ І-815, кв.306, ул.”2-ри юни” - 

П.и. с идентификатор 12259.1024.38 

1282 305
.00

 76 250
.00

 

18. 

Незастроен урегулиран 

поземлен имот, отреден 

за жилищно строителство 

с.Вировско, 

УПИ ХІХ, кв.61 
1295 1 090

.00
 

 

2 180
.00 

 

      2. На основание разпоредбите на чл.35 и чл.37 от Закона за общинската 

собственост и чл.36 ал.1, чл.44 ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, приета от ОбС-Враца - 

възлага на Кмета на Община-Враца да извърши продажба на имотите по т.1 след 

провеждане на търг, с първоначална тръжна  стойност одобрената в т.1. 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС : 

                                             /Н.Коцев /    

               Вярно с оригинала:                   

                      Сп."Работа със съветниците":       

                  /Й. Стоянова/ 
 


