
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ВРАЦА 
 

ПРОТОКОЛ № 27 
от 29.01.2009 година 

Р Е Ш Е Н И Е  № 317 
 

Относно: Управление на имоти, частна и публична общинска собственост 
на територията на Община Враца 

 
О Б Щ И Н С К И Я Т     С Ъ В Е Т  

Р Е Ш И: 

 На основание на основание чл.8 ал. 1 от Закона за общинската 
собственост и  чл.18 ал.1 във връзка с чл.51, ал.1 от  Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (приета от 
ОбС-Враца с Решение №292/2008г.) - възлага на Кмета на Община Враца, да 
предостави под наем имоти/обекти публична и частна общинска собственост, 
чрез публично обявен търг, както следва: 
 І. Имоти/обекти, чиито срок за ползване е изтекъл, поради което следва да бъдат 
обявени за предоставяне под наем чрез търг:  

№ ИМОТ 
площ 

/кв.м/ 

Първоначален 
месечен наем в 

лева 

1. Помещение в сградата на Кметството с. Върбица 42.00 147.00 

2. 
Помещение в сградата на бивш „Младежки клуб” в 
с. Три кладенци 

18.00 63.00 

3. 
Помещение в сградата на бивш „Младежки клуб” в 
с. Три кладенци 

43.00 150.50 

4. Помещение в сградата на Кметството в с. Вировско 20.00 70.00 

5. 
Помещение находящо се на І-ви етаж на автоспирка 
с. Мраморен 

50.00 175.00 



6. 
Павилион за закуски в сградата на Средношколско 
общежитие – Враца 

50.00 300.00 

7. Язовир „Желязковец” в с. Баница 28726 .00 140.00 

 

8. 

Помещение в сградата до здравната служба с. 
Горно Пещене 

12.00 42.00 

ІІ. Имоти/обекти, които на основание Протокол № 7 в Решение №40/11.02.2008г. са обявявани на 
два търга за предоставяне под наем , но не са се явили кандидати: 

№ ИМОТ 
площ 

/кв.м/ 

Първоначален 
месечен наем 

/лева/ 

1. 
Помещение, находящо се на втори етаж в 
сградата на Кметството на село Тишевица 

40.00 70.00 

2. Бивш млекопункт в с. Баница 20.00 60.00 

3. 
Помещение, находящо се в сградата на 
Кметството на с. Паволче 

12.00 42.00 

4. Гаражна клетка в жил. блок “Проектант” 18.00 33.00 

5. 
Кафе – сутерен административна сграда в 
Община Враца  

100.00 400.00 

6. 
Помещение в район №72 представляващ гараж 
№2 на ул. “Гурко” №2 

12.50 50.00 

7. 
Помещение в сградата на здравна служба с. 
Горно Пещене 

33.50 70.00 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС : 

                                             /Н.Коцев /    
              Вярно с оригинала:                    
                     Сп."Работа със съветниците":       
           /Й. Стоянова/ 


