
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ВРАЦА 

 

ПРОТОКОЛ № 7 

от 11.02.2008 година 

Р Е Ш Е Н И Е   № 40 

 

 

ОТНОСНО : Актуализация на Тарифа към чл.22 на НРПУРОИ-Враца / 

Приложение № 1 и Приложение № 2 / за определяне на месечни цени на 1 

кв.м. за отдаване под наем на общински нежилищни имоти 

 

 

 На основание чл.21, ал.3 , 

 

О Б Щ И Н С К И Я Т      С Ъ В Е Т 

Р Е Ш И : 

 

 Приема актуализация на тарифа към чл.22 на Наредба за реда за 

придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество в Община 

Враца за определяне на базисни месечни цени на 1 кв.м. за отдаване под наем 

на общински нежилищни имоти. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС : 

                                             /Н.Коцев /    

              Вярно с оригинала:                    

                             Сп."Работа със съветниците":       

                  /Й. Стоянова/ 

 

 

 

 



 
 

                

               

               

Т А Р И Ф А 
За определяне на началния размер на месечния наем за 

1 кв. м.   при предоставяне на помещения, терени и места - приета 
с Решение №........../...............................г. от ОбС-Враца 

Помещения в масивни сгради Павилиони, бараки, мазета, тавани Терени и места за стопански нужди 

Център І 
зона  

ІI зона ІІІ зона ІV зона V зона 
Център І 

зона  
ІI зона ІІІ зона ІV зона V зона 

Център І 
зона  

ІI зона ІІІ зона ІV зона V зона 

ТЪРГОВИЯ И ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ (лв./1-кв.м./мес.) 
8,00 лв 7,00 лв 6,00 лв 4,00 лв 3,50 лв 5,00 лв 4,00 лв 3,50 лв 3,00 лв 2,50 лв 3,00 лв 2,75 лв 2,50 лв 2,25 лв 2,00 лв 

ПРОДАЖБА НА ВЕСТНИЦИ И СПИСАНИЯ (лв./1-кв.м./мес.) 

  25,00 лв 24,00 лв 23,00 лв 22,00 лв 21,00 лв 

ПРОДАЖБА (КАФЕ, ЗАКУСКИ, ТОПЛИ И СТУДЕНИ НАПИТКИ) ОТ ВЕНДИНГ МАШИНА (лв./1-кв.м./мес.) 
  50,00 лв 45,00 лв 40,00 лв 20,00 лв 15,00 лв 

ОФИСИ, ПРОИЗВОДСТВЕНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ (лв./1-кв.м./мес.) 
6,00 лв 4,50 лв 4,00 лв 3,50 лв 3,00 лв 4,00 лв 3,75 лв 3,50 лв 3,25 лв 3,00 лв 3,50 лв 3,25 лв 3,00 лв 2,75 лв 2,50 лв 

Други-банкови, валутни, застрахователни, хазартни и финансови дейности (лв./1-кв.м./мес.) 
20,00 лв 19,00 лв 18,00 лв 17,00 лв 16,00 лв   11,00 лв 10,50 лв 10,00 лв 9,50 лв 9,00 лв 

ДЕЙНОСТ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНА ОТ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ,  
 (лв./1-кв.м./мес.) 

Наемът на предоставените помещения на политическите партии да се определя съгласно чл.32 от Закона за политическите партии. 
3,00 лв 2,50 лв 1,00 лв 0,75 лв 0,50 лв   

Паркинги (лв./1-кв.м./мес.) 
а/ открити паркинги до 500кв.м. 0,80 лв 0,80 лв 0,80 лв 0,80 лв 0,80 лв 

б/ закрити паркинги 1,20 лв 1,20 лв 1,20 лв 1,20 лв 1,20 лв 

в/ открити паркинги над 500кв.м. 0,55 лв 0,55 лв 0,55 лв 0,55 лв 0,55 лв 

Паркинг-места – (лв./1-бр./мес.) 30,00 лв 29,00 лв 28,00 лв 24,00 лв 20,00 лв 

Гаражи (лв./1-кв.м./мес.) 



3,75 лв 3,50 лв 3,25 лв 3,00 лв 2,75 лв           1,50 лв 1,40 лв 1,30 лв 1,20 лв 1,10 лв 

               
I - зона: прилежащите имоти на бул. "Никола Войводов", включително площад "Суми", ул."Лукашов" в отсечката от бул. "Христо Ботев" до ул."Стоян Кялъчев", ул. "Търговска", бул. "Христо 
Ботев" в участъка от бул."Втори юни" до бул. "Мито Орозов", ул."Антим І", ул."Стефанаки Савов" и пл."Христо Ботев". 
II - зона с граници: бул."Мито Орозов", ул."Околчица", ул. "Братя Миладинови", ул."Димчо Дебелянов", ул."Васил Кънчов", бул."Христо Ботев", ул."Остри връх", източен бряг на река Лева, 
ул."Стара планина", ул."Родопи", околовръстен полигон, Скакленско дере и ул."Скакля", ул.“Георги Апостолов", ул."Спортна", ул."Васил Кънчов"; 
ІІІ- та зона с граници: околовръстен полигон, пътя за кв. Бистрец, ул."Илинден", ул."Васил Кънчев", ул."Странджата", бул. "Мито Орозов", околовръстен полигон, ул."Текстилна", ул."Никола 
Вапцаров", ул."Шипка", ул."Христо Смирненски", ул."Васил Кънчов", Медковски дол, ул."Васил Атанасов", околовръстен полигон; 
ІV - та зона с граници: останалата част от селищната територия, ограничена с околовръстния полигон, включително кв. Бистрец, кв. Кулата и нови жилищни терени, 
V - та зона с граници: включваща останалата част от селищната територия на Община Враца; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

    

   

   

   

   

   

Т А Р И Ф А 
За определяне на началния размер на месечния наем за 

предоставяне на терени и места, рекламно-информационна  
дейност- приета с Решение №........../.....................................г. от ОбС-Враца 

   
№ Вид реклама Месечен наем за 1кв.м ЕДНОСТРАННО 

1 

За реклама върху транспарантни ленти, неосветени 
билбордове, върху табла на стойки или табла на огради, 
стени, калкани и за фирмени указателни табели с примерно 
съдържание - име на фирмата, инициали, запазен знак, 
адрес, телефон, предмет на дейност, указателна стрелка, 

отстояние и други 

10.00лв. но не по-малко от 50.00лв.на 
месец на реклама 

2 
За светлинна реклама от неонови тръби, крушки и други на 
стени, огради, покриви, калкани и за свободно стоящи 
витрини за рекламна цел, осветени билбордове и други 

20.00лв , но не по-малко от 50.00лв. на 
месец на реклама 

   

 


