
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ВРАЦА 

 
 

ПРОТОКОЛ № 12 

от 24.04.2008 година 

Р Е Ш Е Н И Е  №85 
 

 

ОТНОСНО: Приемане Програма за приватизация на обекти  
общински не жилищни имоти 

 

 На основание чл. 3, ал. 3, т. 2 във връзка с чл.1, ал. 2, т. 3 от ЗПСК 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

1. ПРИЕМА отчета за изпълнение на Програмата на Дирекция 

Приватизация за 2007г. на основание чл.6 ал. 2 и във връзка с чл.6 ал. 1 от 

ЗПСК. 

1.1 Не приема отчета в частта му отчет  за следприватизационен  контрол 

за 2007 година. Възлага на Общинска Дирекция”Приватизация” да изготви и 

внесе в Общинския съвет информация. 

2. ПРИЕМА Програма за приватизация за 2008 год.  на следните обекти – 

общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински 

търговски дружества, които се използват за стопански цели:    

№ ОБЕКТ АДРЕС АНОТАЦИИ 

1. 
Обект ( бивш приемателен пункт 

за вълна) 

ул.”М.Орозов“ 33 

бл.„Металург 5” 

вх.Г   

ЗП-78,00м
2
 

2. Обект “Железария”  
ул.” М. Орозов” 33 

бл.„Металург 5” 
ЗП-122,76м

2
 

3. Магазин - Първи етаж от къща ул. “2
-ри 

юни” 137  ЗП - 62,00 м
2
 

4. Трети етаж от сграда  
ул. “Иванчо 

Цветков” № 20 
ЗП - 131,50 м

2
 

5. Склад № 2 
ул. “Драган 

Цанков” № 4 

ЗП - 2633м
2
 

PЗП - 4 867м
2
 

6. Сграда двуетажна с дворно място 
Бул. „Хр. Ботев” 

№ 55 

ЗП - 80 м
2 

дв.място-270м
2
 

7. 
Спирка (б.собственост на 

„Здравец”) 

до Химически 

техникум 
 

8. Сграда - магазин с.Чирен кв. 48 - 57 ЗП - 80,50м
2
 

9. Склад за медицински стоки  
ул. „М. Горки” 7 

Враца 
 

10. 
Помещения в сграда на 

б.Проектантска организация 

гр. Враца, бул. 

“Хр. Ботев” 
27 м

2
 

11. 
Едноетажно тяло със 

самостоятелен вход от 
с. Тишевица 

ЗП -170 м
2 

у.п.и.- 400м
2
 



комбинирана сграда и у.п.и. 

12. Сграда (б. бикарник) с. Тишевица ЗП -144 м
2 

13. 

Сграда на със стопанско 

предназначение (бивш диетичен 

стол) 

с. Бели извор ЗП -212 м
2
 

14. 

Сграда на със стопанско 

предназначение (бивш склад на 

гражданска отбрана) 

с. Бели извор ЗП -212 м
2
 

15. 
Урегулиран поземлен имот

 
с 

търговска сграда  
с. Мраморен 

у.п.и.-332м
2  

ЗП-122 м
2
 

16. 

Урегулиран поземлен имот
 
с 

масивна сграда на два етажа 

(бивш дом но БЛРС) 

с. Мраморен 
у.п.и.-720м

2 

ЗП - 163 м
2
 

17. Незавършена сграда   с. Челопек PЗП - 550м
2
 

18. Поземлен имот 

ж.к.”Толбужин-

юг”, ул. 

„Беласица” 

5 032 м2 

19. Поземлен имот 

ж.к.”Толбужин-

юг”, ул. 

„Беласица” 

4 410 м2 

20. Поземлен имот 
местност „Гладно 

поле” 
41 001 м2 

21. Поземлен имот 
местност „Гладно 

поле” 
9 326 м2 

22. Сувенирна палата гр.Враца  

3.На основание чл.4 ал.2 ЗПСК определя Общинска дирекция за 

приватизация като орган за извършване на приватизацията на обекти включени 

в програмата.   

4. Възлага организацията на процедурите на Директора на ОбДП. 

5.Упълномощава Кмета на Общината да сключва договорите с 

изпълнителите на правни анализи, с експерт оценителите и приватизационните 

договори за продажба на  обектите включени в Програмата.  

6.Задължава Общинска дирекция за приватизация в срок до 15.09.2008 

година да изясни правния статут на предложените за приватизация за 2008 

година обекти. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС : 

                                             /Н.Коцев /    

               Вярно с оригинала:                   

                      Сп."Работа със съветниците":       

                  /Й. Стоянова/ 


