
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ВРАЦА 
 

ПРОТОКОЛ № 8 
от 21.02.2008 година 
Р Е Ш Е Н И Е   № 42 

 
ОТНОСНО : Вземане на решение за запазване на строежи с временен 

устройствен статут , изградени по реда на отменената ал.4 на чл.120 

от ППЗТСУ върху земя общинска собственост до реализиране на 

строежите , предвидени с действащ подробен устройствен план 

 

 

 На основание § 17 , ал.1 от ПР на ЗУТ 

 

О Б Щ И Н С К И Я Т      С Ъ В Е Т 

Р Е Ш И : 
 1.Дава съгласие да бъдат запазени, съгласно приложено списък, 

реализираните строежи с временен устройствен статут, изградени по реда 

на отменената ал.4 на чл.120 от ППЗТСУ  върху земя общинска 

собственост , извън случаите на чл.195 и чл.196 от ЗТСУ, до реализиране 

на строежите, предвидени с действащ подробен устройствен план. 

 

 2.След възникване на инвестиционна инициатива за реализиране на 

предвижданията на Подробния  устройствен план на гр.Враца , временните 

строежи се премахват , без да се заплащат, въз основа на заповед на Кмета 

на Община Враца , издадена по реда на чл.195 и чл. 196 от ЗТСУ. 

 

 3. Дава съгласие срокът на договорите за наем на общински 

поземлени имоти, върху които са изградени временните строежи по т.1 от 

настоящето решение да бъде съответно удължен за срок : от 3 години или 

до реализиране на строежите, предвидени с действащ подробен 

устройствен план”. 

  

 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС : 

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



Списък на временни строежи 

по чл. 120 от ППЗТСУ 

за които има сключен договор за наем за ползване на общински терен 

Направена на 07.02.2008, 08:48 

                   

№ 
по 
ред 

Пореден 
N и 

запис в 
Акстър 

Дог 
N 

Дата в сила от в сила до 
Нас. 
място 

Наемател Адрес Описание Предназначение Площ 
Състояние 

на 
договора 

Наем по 
първоначален 
договор 

Анекс - 
Действаща 
цена 

Анекс - В 
сила от  

Дължим 
наем 

Първоначален 
договор 

Основание 
Забележка 

1 62 60 14.06.2004 14.06.2004 14.06.2009 гр. ВРАЦА ИГНАТ ЦЕНОВ ИГНАТОВ 
гр. враца, ул. "Сестри Хаджи 
Кръстеви" №16, вх.В, ап.44 

Общински терен №34, находящ се на 
пазар "Металург" 

поставяне на павилион за 
бръснаро-фризьорски услуги 

9,00кв,м, Действащ 9,00 лв 12,00 лв 15.06.2006 0,00 лв 
договор 

№109/27.04.1995г. 
чл.120 от 
ППЗТСУ 

2 80 93 12.07.2004 12.07.2004 31.12.2007 гр. ВРАЦА ЕТ"БЕТИ ЕН-90" 
гр. Враца, ул."Сестри 

Хаджикръстеви"№1, вх.Б, 
ап.16 

Общински терен в район №44, обект 
№239 представляващ терен №25, 
находящ се на пазар "Дъбника" 

поставяне на павилион за 
смесен магазин 

6,00кв,м, Изтекъл 6,00 лв 10,50 лв 13.07.2006 0,00 лв 
договор 

№369/18.06.1998г. 

чл.120 ал.4 
от ППЗТСУ 

! 

3 434 Т-20 14.04.1992 20.01.2004 31.12.2007 гр. ВРАЦА 
ЕТ"СИНДАРЕЛА-

ЦВЕТЕЛИНА ЙОЛОВА" 
ГР. ВРАЦА УЛ."СТЕФАНКА" 

№15 
Общински терен район №14, обект №3 
находящ се в ЖК"Младост" до блок №2 

поставяне на павилион за 
търговия с хранителни стоки и 

цигари 
13,50кв,м, Изтекъл 15,00 лв 27,00 лв 01.01.2007 0,00 лв 

договор №Т-
20/14.04.2002г. 

чл.120 ал.4 
от ППЗТСУ  

4 4 / 01.01.1998 27.05.2004 31.12.2007 гр. ВРАЦА 
ЕТ"СТЕЛИ-СЕРГЕЙ 

СТАНЕВ" 
гр. Враца, ул."Вежен" №52 

Общински терен в район №18, обект 
№34 находящ се след светофарите на 

ЖК"Медковец" 

поставяне на павилион за 
търговия с хранителни стоки 

46,00кв,м, Изтекъл 50,00 лв 102,00 лв 01.01.2007 0,00 лв 
договор от 
01.01.1998г. 

чл.120 ал.4 
от ППЗТСУ 

5 37 12 01.04.2004 01.04.2004 31.12.2007 гр. ВРАЦА 
ЕТ"ИВ-ВРАЦА-91-ИВАЙЛО 

АНГЕЛОВ" 
гр. Враца, бул."Демокрация" 

№26, вх.Б, ап.19 
Общински терен №13, находящ се на 

пазар Болницата 

поставяне на павилион за 
продажба на промишлени 

стоки 
12,00кв,м, Изтекъл 15,00 лв 24,00 лв 02.04.2006 0,00 лв 

договор 
№106/26.04.1995г. 

чл.120 ал.4 
от ППЗТСУ 

6 38 12 15.07.1998 05.11.2002 15.07.2008 гр. ВРАЦА ЕТ"ТАСКА ГЕК" 
ГР. ВРАЦА, ЖК"ДЪБНИКА" 

БЛ.24, ВХ.Е, АП.130 

Общински терен в район №44, обект 
№107 представляващ терен №4, 

находящ се в ЖК"Сениче" 

поставяне на павилион за 
търговия с бързи закуски и 

алкохол 
18,00кв,м, Действащ 22,00 лв 31,50 лв 01.01.2006 0,00 лв 

договор №Т-
62/24.04.1992г. 

чл.120 ал.4 
от ППЗТСУ 

7 39 17 26.04.2004 26.04.2004 04.08.2010 гр. ВРАЦА 
ЕТ"АГРО-2000-ПЪРВА 

АНТОНОВА" 
ГР. ВРАЦА, УЛ.ВАРДАР 11 

АП.16 
Общински терен №82, находящ се на 

Базар "Здравец", кв.125 
поставяне на павилион за 
селскостопанска аптека 

12,00кв,м, Действащ 12,00 лв 47,25 лв 01.09.2006 0,00 лв 
договор от 
04.08.2000г. 

чл.120 ал.4 
от ППЗТСУ 

8 42 21 01.03.2000 24.06.2004 31.12.2007 гр. ВРАЦА 
ЕТ"ВРАЧАНСКА 

ТЕМЕНУГА-ВЕСЕЛИН 
ГЕРГОВ" 

гр. Враца, ул."Страцин" №34 
Общински терен в район №44, обект 
№21 находящ се на пазар"Болницата" 

поставяне на павилион за 
продажба на пакетирани 
хранителни продукти 

7,00кв,м, Изтекъл 7,00 лв 14,00 лв 25.06.2006 0,00 лв 
договор 

№414/01.11.1993г. 
чл.120 ал.4 
от ППЗТСУ 

9 51 43 20.04.1992 01.07.2000 31.12.2007 гр. ВРАЦА 
ЕТ"ДАЦОВ-ЦВЕТАН 

ИВАНОВ" 
ГР. ВРАЦА, ЖК"ДЪБНИКА" 

БЛ.20, ВХ.Д, АП.101 

Общински терен в район №18, обект 
№21 находящ се на Кооперативен 

пазар на ул."Леонова" 

поставяне на павилион за 
производствени дейности и 

битови услуги 
25,00кв,м, Изтекъл 10,80 лв 56,25 лв 01.01.2007 0,00 лв 

договор 
№43/20.04.1992г. 

чл.120 ал.4 
от ППЗТСУ 

10 56 51 11.06.2004 11.06.2004 31.12.2007 гр. ВРАЦА 
ЕТ"ШЕЙН-ТОДОР 

ЯНАКИЕВ" 
гр. Враца, ул. "Стара 

планина" №3 
Общински терен , находящ се на пазар 

"Дъбника" 

поставяне на павилион за 
продажба на промишлени 

стоки 
6,00кв,м, Изтекъл 15,00 лв 15,00 лв 19.04.2007 0,00 лв 

договор 
№60/01.01.1993г. 

чл.120 ал.4 
от ППЗТСУ 



11 59 53 11.06.2004 11.06.2004 31.12.2007 гр. ВРАЦА ЕТ"ИВАН МАНЧЕВ" 
гр. Враца, ул. "Райна 

Княгина" №20, вх.А, ап.7 
Общински терен №83, находящ се на 

пазар "Дъбника" 

поставяне на павилион за 
продажба на промишлени 

стоки 
9,00кв,м, Изтекъл 20,00 лв 20,00 лв 12.06.2006 0,00 лв 

договор 
№69/04.11.1999г. 

чл.120 ал.4 
от ППЗТСУ 

12 60 58 01.10.1999 11.05.2004 31.12.2007 гр. ВРАЦА 
ЕТ"ХРИСТИНА АНДРЕЕВА-

ТЕРИ" 

ВРАЦА, УЛ.ДИМЧО 
ДЕБЕЛЯНОВ 29, БЛ.ОНС 

№1, ВХ.Г, АП.69 

Общински терен в район №44, обект 
№94 находящ се в ЖК"Дъбника" до 

бл.25, кв.125 

поставяне на павилион за 
Кафе-аперитив 

80,00кв,м, Изтекъл 60,00 лв 35,00 лв 01.01.2007 0,00 лв 
договор 

№58/01.10.1999г. 
чл.120 ал.4 
от ППЗТСУ 

13 68 65 15.06.2004 15.06.2004 31.12.2007 гр. ВРАЦА 
ЕТ"ПАРЧЕЛИЙСКИ-

ПЛАМЕН ПАРЧЕЛИЙСКИ" 
гр. Враца, ул. "Никола 

Симов" №7А 
Общински терен №1, находящ се на 

пазар "Леонова" 
поставяне на павилион за 

търговия с промишлени стоки 
92,00кв,м, Изтекъл 100,00 лв 207,00 лв 16.06.2006 0,00 лв 

договор 
№397/14.07.1998г. 

чл.120 ал.4 
от ППЗТСУ 

14 77 88 09.07.2004 09.07.2004 09.07.2009 гр. ВРАЦА 
ЕТ"ДЕТЕЛИНКА-90 ИРИНА 

ОВЧАРСКА" 
гр. Враца, ЖК"Сениче" 
бл.57, вх.А, ет.5, ап.13 

Общински терен в район №18, обект 
№155 представляващ терен в 

кв."Медковец" 

поставяне на павилион за 
търговия с хранителни стоки 

30,00кв,м, Действащ 30,00 лв 52,50 лв 10.07.2006 0,00 лв 
договор 

№300/17.03.1993г. 
чл.120 ал.4 
от ППЗТСУ 

15 84 
95-
08 

05.03.1996 27.05.2003 31.12.2007 гр. ВРАЦА ЕТ"АРЕАЛ" 
гр. Враца, ЖК"Дъбника" 

бл."Орбита" №4, вх.Б, ет.5, 
ап.39 

Общински терен в район №18, обект 
№46 представляващ каменоделска 
работилница в новия гробищен парк 

поставяне на павилион за 
извършване на ПД-

производствени дейности 
42,50кв,м, Изтекъл 26,00 лв 63,75 лв 01.01.2006 0,00 лв 

договор №95-
08/05.03.1996г. 

чл.120 ал.4 
от ППЗТСУ 

16 87 
95-
45 

20.09.1996 01.07.2000 31.12.2007 гр. ВРАЦА "ИН ПРЕС БГ" АД 

гр. София, район 
"Оборище", БУЛ 

СИТНЯКОВА 46 БЛ 18 ВХ В 
АП 45 

Общински терен в район №18, обект 
№70 находящ се на временен пазар на 
ул."Никола Войводов"-"ПРОХОДА" 

поставяне на павилион за 
извършване на битови услуги 

18,00кв,м, Изтекъл 13,70 лв 153,00 лв 01.01.2006 
153,00 
лв 

договор №95-
45/20.09.1996г. 

чл.120 ал.4 
от ППЗТСУ 

17 95 99 12.07.2004 12.07.2004 12.07.2009 гр. ВРАЦА 
ЕТ"СТАР-ДАНАИЛ 

ИВАНОВ" 
гр. Враца, ул."Арда", бл.10, 

вх.А, ап.3 

Общински терен в район №44, обект 
№177 - находящ се в ЖК"Дъбника" до 

жил.блок №6 

поставяне на павилион за 
търговия с пакетирани 

захарни изделия и цигари 
5,00кв,м, Действащ 5,00 лв 24,85 лв 01.01.2008 0,00 лв 

договор 
№43/22.03.2001г. 

чл.120 ал.4 
от ППЗТСУ 

18 111 119 21.07.2004 21.07.2004 31.12.2007 гр. ВРАЦА 
ЕТ"МАРИАНА КЪНОВА-ЕМ-

95" 
гр. Враца, ЖК"Дъбника" 

бл."Орбита"№6, вх.Б, ап.48 

Общински терен в район №43(4), обект 
№168(1) находящ се в ЖК"Дъбника" до 

жил.блок №34 

поставяне на павилион за 
производство на закуски 

50,00кв,м, Изтекъл 25,00 лв 87,50 лв 22.07.2006 0,00 лв 
договор №Т-

145/13.05.1992г. 
чл.120 ал.4 
от ППЗТСУ 

19 112 121 03.08.2004 03.08.2004 03.08.2009 гр. ВРАЦА ЕТ"МАЯ ДИМИТРОВА" 
гр. Враца, бул."2-ри Юни" 

№91, ап.30 

Общински терен в район №44, обект 
№18 находящ се на бул."2-ри Юни" до 
жил.блок "Химик" срещу Болницата 

поставяне на павилион за 
продажба на хранителни 

стоки 
6,00кв,м, Действащ 9,00 лв 12,00 лв 05.08.2006 0,00 лв 

договор 
№219/20.07.1992г. 

чл.120 ал.4 
от ППЗТСУ 

20 133 189 05.05.1997 11.03.2003 31.12.2007 гр. ВРАЦА 
ЕТ"ВИП-ВИЛИЯН 

СТЕФАНОВ" 
гр. Враца, ул."Бенковска" 
№8, вх.Б, ет.4, ап.20, 

Общински терен в район №44,обект 
№20 представляващ терен №10 на 

пазар Болницата 

поставяне на павилион за 
търговия с промишлени стоки 

6,00кв,м, Изтекъл 10,00 лв 12,00 лв 25.06.2006 12,00 лв 
договор 

№428/03.01.1994г. 
чл.120 ал.4 
от ППЗТСУ 

21 135 194 22.11.2004 22.11.2004 31.12.2007 гр. ВРАЦА 
ЕТ"ИВАН СИМЕОНОВ-

БАЛКАН ИНС" 
гр.Враца, жк"Дъбника" 
бл.129, вх. В, ап.38 

терен № 15 в район 44, обект 25, 
находящ се на бул."Втори юни" до 

болницата 

поставяне на павилион  за 
продажба на кафе, закуски, 

цигари 
40,00кв,м, Изтекъл 45,00 лв 80,00 лв 23.11.2005 0,00 лв 

договор 
№252/22.09.1992г. 

чл.120 ал.4 
от ППЗТСУ 

22 137 203 25.11.2004 25.11.2004 31.12.2007 гр. ВРАЦА 
ЕТ"ВЕНЦИСЛАВ БОРИСОВ-

ВИЛИ 99" 
гр. Враца, ул."Ген. Леонов" 

№91, вх.Б, ап.23 
общински терен №14, находящ се на 

пазар "Болницата" 
поставяне на павилион за 

продажба на църковни стоки 
10,00кв,м, Изтекъл 10,00 лв 20,00 лв 26.11.2006 0,00 лв 

договор 
№250/12.10.2000г. 

чл.120 ал.4 
от ППЗТСУ 

23 138 205 29.11.2004 29.11.2004 31.12.2007 гр. ВРАЦА 
ЕТ"БОРИС ИГНАТОВ-

КРИСТИ" 

гр. Враца, ул"Сестри 
Хаджикръстеви" №20, вх.В, 

ап.50 

терен №11 в район 44, обект 229, 
находящ се на пазар "Металург" 

построяване на павилион за 
продажба на промишлени 

стоки 
10,00кв,м, Изтекъл 10,00 лв 20,00 лв 30.11.2006 0,00 лв 

договор 
№71/21.10.1994г. 

чл.120 ал.4 
от ППЗТСУ 



24 142 216 16.12.2004 16.12.2004 31.12.2007 гр. ВРАЦА ЕТ"ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ" 
гр. Враца, ул."Димчо 
Дебелянов"№30 

терен в район 9, обект 5, находящ се на 
временен базар "Здравец" 

поставяне на павилион за 
изработка на секретни 

ключове 
4,50кв,м, Изтекъл 4,50 лв 11,25 лв 01.09.2007 11,25 лв 

договор 
№517/14.12.1995г. 

чл.120 ал.4 
от ППЗТСУ 

25 145 220 05.01.2005 01.01.2005 31.12.2007 гр. ВРАЦА ЕТ"ПЛАМЕН ДИКОВ" 
ГР. ВРАЦА, 

УЛ."СТРЕШЕР"№4 АП.3 

Общински терен в район №18, обект 
№262 находящ се на временен пазар 

до Врачанското военно окръжие 

поставяне на павилион за 
гипсови орнаменти 

20,00кв,м, Изтекъл 20,00 лв 45,00 лв 02.01.2007 0,00 лв 
договор 

№523/13.05.1997г. 
чл.120 ал.4 
от ППЗТСУ 

26 154 231 13.08.1992 01.08.2000 31.12.2007 гр. ВРАЦА 
МИРОСЛАВ ВАСИЛЕВ 

ПЕТРОВ 
ул."Братя Миладинови"№7, 

ап.19 

Общински терен в район №18, обект 
№105 находящ се в кв.91 

ЖК"Металург" 

поставяне на павилион за 
бързи закуски 

14,00кв,м, Изтекъл 9,80 лв 58,50 лв 01.05.2007 0,00 лв 
договор 

№231/13.08.1992г. 
чл.120 ал.4 
от ППЗТСУ 

27 156 232 14.08.1992 01.01.1999 31.12.2008 гр. ВРАЦА ЕТ"ИВАН НИКОЛЧЕВ-ТАРА" 
гр. Враца, ЖК"Дъбника" 

бл.23, вх.Б, ап.28 

Общински терен в район №1, обект 
№10 представляващ парцел №10, 
находящ се на временен пазар в 
ЖК"Дъбника" до жил.блок №26 

поставяне на павилион за 
хранителни стоки и кафе-

сладкарница 
30,00кв,м, Действащ 22,50 лв 74,00 лв 01.01.2007 74,00 лв 

договор 
№232/14.08.1992г. 

чл.120 ал.4 
от ППЗТСУ 

28 163 243 24.08.1992 01.01.2005 31.12.2007 гр. ВРАЦА ЕТ"ВЕГЕТА-91" 
гр. Враца ЖК"Младост" 

бл.10 вх.А ап.3 
Общински терен в район №14, обект 

№2 находящ се в ЖК"Младост" 

поставяне на павилион за 
търговия на плодове и 

зеленчуци 
24,00кв,м, Изтекъл 24,00 лв 42,00 лв 01.01.2007 0,00 лв 

договор 
№243/24.08.1992г. 

чл.120 ал.4 
от ППЗТСУ 

29 169 257 23.02.2005 01.01.2005 31.12.2007 гр. ВРАЦА 
ЕТ"ИВАН МАЗДРАШКИ 

КОМЕРТЦ" 

гр. Враца, ул."Алеко 
Константинов" № 4, вх.А, 

ап.13 

терен № 1, находящ се на пл."Св. С. 
Врачански" 

поставяне на павилион за В и 
К и ОВ услуги 

30,00кв,м, Изтекъл 30,00 лв 67,50 лв 24.02.2006 67,50 лв 
договор 

№269/09.10.1997г. 
чл.120 ал.4 
от ППЗТСУ 

30 192 282 02.12.1992 21.03.2003 31.12.2007 гр. ВРАЦА "РАВИН"ЕООД 
гр. Враца, ул."Григория 

Найденов"№7 
Общински терен в район №18, обект 
№137 находящ се на ул."Венелин"№3 

поставяне на павилион за 
всестранни дейности 

24,00кв,м, Изтекъл 14,00 лв 54,00 лв 01.01.2007 0,00 лв 
договор 

№282/02.12.1992г. 
чл.120 ал.4 
от ППЗТСУ 

31 205 293 09.02.1993 30.12.2003 31.12.2007 гр. ВРАЦА ЕТ"ГИЛД-ГАЛЯ ИВАНОВА"  ЖК "ДЪБНИКА" 142-Г-59 

Общински терен в район №18, обект 
№144 представляващ терен №4 на 
временене пазар в ЖК"Дъбника" до 

бл."Орбита" №7 

поставяне на павилион за 
продажба на хранителни 

стоки 
23,00кв,м, Изтекъл 23,00 лв 40,25 лв 01.01.2007 0,00 лв 

договор 
№293/09.02.1993г. 

чл.120 ал.4 
от ППЗТСУ 

32 290 401 26.08.1993 08.07.2004 31.12.2007 гр. ВРАЦА ЕТ"ПАВЕЛ ЦОЛОВ-ГИП" 
гр. Враца, ЖК"Дъбника" 

бл."Орбита" №10, вх.А, ет.2, 
ап.4 

Общински терен в район №43(22), 
обект №26(1) находящ се в 

ЖК"Дъбника" пред жил.блок "Орбита" 
№7 

поставяне на павилион за 
продажба на хранителни 

стоки 
32,50кв,м, Изтекъл 32,50 лв 57,00 лв 09.07.2006 0,00 лв 

договор 
№401/26.08.1993г. 

чл.120 ал.4 
от ППЗТСУ 

33 302 411 22.10.1993 01.07.2000 31.12.2007 гр. ВРАЦА 
ЕТ"ЕКЗОТИКА-ГЕОРГИ 

ГЕОРГИЕВ" 
гр. Враца, ул."Ангел 

Грамчев"№4, вх.В, ап.72 

Общински терен в район №18, обект 
№180 находящ се на временен пазар 

ул."Иваница Банчов" (КОСМОС) 

поставяне на павилион за 
продажба на декоративни 

рибки и кафе 
20,00кв,м, Изтекъл 20,00 лв 45,00 лв 01.01.2007 0,00 лв 

договор 
№411/22.10.1993г. 

чл.120 ал.4 
от ППЗТСУ 

34 310 418 29.11.1993 01.07.2000 31.12.2007 гр. ВРАЦА 
ЕТ"КЕМБО-ЛИДИЯ 

КЕМАНОВА" 
гр. Враца, ул."Братя 

Миладинови"№6 вх.Б ап.17 

Общински терен в район №24, обект 
№4 представляващ парцел №4, 
находящ се на временен пазар в 

ЖК"Дъбника" между жил.блокове №8 и 
№13 

поставяне на павилион за 
извършване на златарски 

услуги 
10,80кв,м, Изтекъл 15,12 лв 21,60 лв 01.01.2007 21,60 лв 

договор 
№418/29.11.1993г. 

чл.120 ал.4 
от ППЗТСУ 

35 388 508 20.11.1996 01.07.2000 31.12.2007 гр. ВРАЦА ЕТ"КУЗМАН КУЗМАНОВ" 
гр. Враца, ЖК"Дъбника" 

бл.8, вх.Г, ап.77 

Общински терен в район №24, обект 
№12 находящ се в кв.153 в 

ЖК"Дъбника" 

поставяне на павилион за 
търговия с хранителни стоки 

16,80кв,м, Изтекъл 11,80 лв 33,60 лв 01.01.2007 0,00 лв 
договор 

№508/20.11.1996г. 
чл.120 ал.4 
от ППЗТСУ 



36 390 525 19.01.1996 20.05.2004 31.12.2007 гр. ВРАЦА 
ЕТ"АЛЕНАРТ-ЛЕОНАРД 

АЛЕКОВ" 
ГР. ВРАЦА, Ж.К.СЕНИЧЕ-

67-Б-47 

Общински терен в район №18, обект 
№249 находящ се в ЖК"Сениче" до 

жил.блок №67 

поставяне на павилион за 
продажба на хранителни 

стоки 
58,50кв,м, Изтекъл 42,50 лв 117,00 лв 01.01.2007 

117,00 
лв 

договор 
№525/19.01.1996г. 

чл.120 ал.4 
от ППЗТСУ 

37 410 974 13.06.2003 13.06.2003 31.12.2007 гр. ВРАЦА 
ЕТ"БИФОНИК-НИКОЛАЙ 

ОГОЙСКИ-КРУМ НИКОЛОВ" 
ГР. ВРАЦА, ЖК"ДЪБНИКА" 

БЛ.21, ВХ.Б, АП.26 

Общински терен, находящ се в 
ЖК"Дъбника" срещу бл.147 пред уч-ще 

"Цв. Кръстенякова" 
дюнер 36,00кв,м, Изтекъл 36,00 лв 612,00 лв 08.04.2007 0,00 лв 

договор 
№79/28.04.1992г. 

чл.120 ал.4 
от ППЗТСУ 

38 433 Т-11 13.04.1992 01.07.2000 31.12.2007 гр. ВРАЦА 
ЕТ"ЦВЕТЕЛИНА 
ХРИСТОВА" 

гр. Враца, бул."Втори юни" 
№177, вх. В, ап.25 

Общински терен в район №18, обект 
№5 находящ се в ЖК"Младост" на 

жил.блок №4 

поставяне на павилион за 
извършване на битови услуги 

22,00кв,м, Изтекъл 17,60 лв 44,00 лв 01.01.2007 0,00 лв 
договор №Т-
11/13.04.1992г. 

чл.120 ал.4 
от ППЗТСУ 

39 435 Т-30 14.04.1992 01.07.2000 31.12.2007 гр. ВРАЦА 
ЕТ"КУНТОРОВ-ЮЛИАН 

КУНТОРОВ" 
гр. Враца, ул."Мито 
Бояджиев" №2 

Общински терен в район №18, обект 
№12 находящ се на временен пазар до 

І-градска поликлиника 

поставяне на павилион за 
аптека 

47,00кв,м, Изтекъл 28,20 лв 94,00 лв 01.01.2007 0,00 лв 
договор №Т-
30/14.04.1992г. 

чл.120 ал.4 
от ППЗТСУ 

40 436 Т-85 28.04.1992 01.07.2000 31.12.2007 гр. ВРАЦА ЕТ"ОРЕС" 
ГР. ВРАЦА, БУЛ.ЕКЗАРХ 

ЙОСИФ 63-Г-54 

Общински терен в район №18, обект 
№41 находящ се на временен пазар в 

ЖК"Дъбника" до жил.блок №10 

поставяне на павилион за 
бързи закуски 

8,00кв,м, Изтекъл 6,40 лв 14,00 лв 15.07.2006 0,00 лв 
договор №Т-
85/28.04.1992г. 

чл.120 ал.4 
от ППЗТСУ 

41 85 
95-
24 

02.05.1996 01.07.2000 31.12.2007 гр. ВРАЦА 
ЕТ"ЗАХАРИ-ЗАХАРИ 

КИРИЛОВ" 
гр. Враца, ул."Река Лева" 

№50, вх.Б, ап.6 

Общински терен в район №18, обект 
№62 находящ се на временен пазар 

ул."Река Лева" №52 - А 

поставяне на павилион за 
телевизионен сервиз 

19,40кв,м, Изтекъл 7,60 лв 38,80 лв 15.07.2006 0,00 лв 
договор №95-
24/02.05.1996г. 

чл.120 ал.4 
от ППЗТСУ 

42 103 112 16.07.2004 16.07.2004 16.07.2009 гр. ВРАЦА 
ЕТ"ТЕВЕЛИДА-
ТЕМЕНУЖКА 
ТАРЛЬОВСКА" 

гр. Враца, ЖК"Дъбника" 
бл.16, вх.Д, ап.127 

Общински терен в район №44, обект 
№110 представляващ терен №7, 
находящ се на пазар в ЖК"Сениче" 

поставяне на павилион за 
смесен магазин 

25,00кв,м, Действащ 25,00 лв 43,75 лв 17.07.2006 0,00 лв 
договор 

№32/07.06.1994г. 
чл.120 ал.4 
от ППЗТСУ 

43 109 117 19.07.2004 19.07.2004 19.07.2009 гр. ВРАЦА ЕТ"КГЛ-КАЛИН ГЕОРГИЕВ" 
гр. Враца, ЖК"Дъбника" 

бл.5, вх.А, ап.5 

Общински терен в район №44(3), обект 
№78(52) находящ се в ЖК"Дъбника" до 

жил.блок №5 

поставяне на павилион за 
продажба на захарни 

изделия, цигари и алкохол 
5,00кв,м, Действащ 5,00 лв 8,75 лв 20.07.2006 0,00 лв 

договор 
№34/13.06.1994г. 

чл.120 ал.4 
от ППЗТСУ 

44 113 122 03.08.2004 03.08.2004 03.08.2009 гр. ВРАЦА ЕТ"МАЯ ДИМИТРОВА" 
гр. Враца, бул."2-ри Юни" 

№91, ап.30 

Общински терен в район №44, обект 
№19 находящ се на временен пазар 

срещу Болницата 

поставяне на павилион за 
смесен магазин 

6,00кв,м, Действащ 9,00 лв 12,00 лв 05.08.2006 0,00 лв 
договор №Т-
12/13.04.1992г. 

чл.120 ал.4 
от ППЗТСУ 

45 116 133 30.04.1992 08.07.2003 31.12.2007 гр. ВРАЦА 
ЕТ"ЦВЕХРИ-ДИМИТЪР 

КОМИТСКИ" 

гр. Враца, 
ул."Буюклийска"№3, вх.А, 

ап.2 

Общински терен в район №18, обект 
№59 находящ се на временен пазар 

срещу "Съдебната палата" 

поставяне на павилион за ОХ-
бързи закуски, пицарии и др. 

6,50кв,м, Изтекъл 7,00 лв 16,25 лв 01.01.2007 0,00 лв 
договор 

№133/30.04.1992г. 
чл.120 ал.4 
от ППЗТСУ 

46 134 190 16.06.1992 01.07.2000 31.12.2007 гр. ВРАЦА 
ЕТ"ДВЕТЕ ЩРЪКЛЕТА-
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ" 

ГР. ВРАЦА, ЖК"ДЪБНИКА" 
БЛ.17, ВХ.Б, АП.26 

Общински терен в район №18, обект 
№81 находящ се на временен пазар в 

ЖК"Дъбника" зад "Пощата" 

поставяне на павилион за 
кафе-аперитив и детска 

млечна кухня 
40,00кв,м, Изтекъл 36,80 лв 70,00 лв 15.07.2006 0,00 лв 

договор 
№190/16.06.1992г. 

чл.120 ал.4 
от ППЗТСУ 

47 325 432 24.01.1994 28.10.2004 31.12.2007 гр. ВРАЦА 
ЕТ"ВИТО-ЕКСПРЕС-
НИКОЛАЙ КОСТОВ" 

ГР. ВРАЦА, УЛ"ТРИ УШИ" 
№23 

Общински терен в район №18, обект 
№189 находящ се в ЖК"Медковец" 

поставяне на павилион за 
продажба на хранителни 

стоки 
20,00кв,м, Изтекъл 14,00 лв 35,00 лв 02.07.2005 0,00 лв 

договор 
№432/24.01.1994г. 

чл.120 ал.4 
от ППЗТСУ 



48 342 449 18.04.1994 01.08.2000 31.12.2007 гр. ВРАЦА ЕТ"ТАНИК" 
гр. Враца, ул."Река Лева" 

№54, вх.Г, ап.90 

Общински терен в район №18, обект 
№196 находящ се на временен пазар 

на ул."Иван Вазов"№13 

поставяне на павилион за 
търговия с хранителни стоки 

24,00кв,м, Изтекъл 19,20 лв 54,00 лв 01.01.2007 54,00 лв 
договор 

№449/18.04.19994г. 
чл.120 ал.4 
от ППЗТСУ 

49 176 266 28.10.1992 01.07.2000 31.12.2007 гр. ВРАЦА 
ЕТ"ТОНОВ-ЦВЕТАН 

ДИМИТРОВ" 

гр. Враца, 
ЖК"Дъбника"бл.11, вх.Б, 

ап.25 

Общински терен в район №18, обект 
№125 находящ се на временен пазар в 

ЖК"Дъбника" до жил.блок №144 

поставяне на павилион за 
кафе-аперитив 

35,00кв,м, Изтекъл 28,00 лв 61,25 лв 01.01.2006 0,00 лв 
договор 

№266/28.10.1992г. 
чл.120 ал. 4 
от ППЗТСУ 

50 187 278 30.11.1992 20.07.2004 31.12.2007 гр. ВРАЦА ЕТ"ГАНКА ЦЕКОВА" 
ГР. ВРАЦА, УЛ."ЕКЗАРХ 
ЙОСИФ" №71, ВХ.Б, АП.2 

Общински терен в район №18, обект 
№136 находящ се на временен пазар в 
ЖК"Дъбника" между жил.блокове №27 

и №28 

поставяне на павилион за 
кафе сладкарница 

20,00кв,м, Изтекъл 28,00 лв 35,00 лв 21.07.2006 35,00 лв 
договор 

№278/30.11.1992г. 
чл.120 ал. 4 
от ППЗТСУ 

51 203 291 04.03.1998 15.06.2004 31.12.2007 гр. ВРАЦА ЕТ"ДЖИЛИ-ИВАН ПЕТРОВ" с. Галатин, ул."Чайка" №7 
Общински терен в район №44, обект 
№255 представляващ терен №42, 
находящ се на пазар в ЖК"Дъбника" 

поставяне на павилион за 
продажба на промишлени 

стоки 
3,00кв,м, Изтекъл 5,00 лв 5,25 лв 16.06.2006 0,00 лв 

договор 
№291/04.03.1998г. 

чл.120 ал. 4 
от ППЗТСУ 

52 256 356 12.09.2005 01.01.2005 31.12.2007 гр. ВРАЦА 
ЕТ"ИВАНКА РАНГЕЛОВА-

05" 
гр. Враца, ул."Братя 

Миладинови"№10 вх.Б ап.43 
общински имот, представляващ терен 

№ 35 на пазар "Металург" 
поставяне на павилион за 

търговска дейност 
12,00кв,м, Изтекъл 12,00 лв 27,00 лв 01.01.2007 27,00 лв 

договор 
№26/25.05.1999г. 

чл.120 ал. 4 
от ППЗТСУ 

53 263 363 13.05.1993 01.02.2003 31.12.2007 гр. ВРАЦА 
ЕТ"АНИКО-21-АНГЕЛ 
ПАВЛОВ ПАВЛОВ" 

гр. Враца, ЖК"Сениче" 
бл.58, вх.В, ап.66 

Общински терен в район №18, обект 
№158 находящ се на временен пазар в 

ЖК"Дъбника" до жил.блок №57 

поставяне на павилион за 
търговия с хранителни стоки 

30,00кв,м, Изтекъл 30,00 лв 52,50 лв 17.08.2006 0,00 лв 
договор 

№363/13.05.1993г. 
чл.120 ал. 4 
от ППЗТСУ 

54 315 422 13.12.1995 11.05.2004 31.12.2007 гр. ВРАЦА ЕТ"АГРО-ВАСКО ВАСИЛЕВ" 
гр. Враца, ул."Екзарх 

Йосиф" №77, вх.В, ап.66 

Общински терен в район №18, обект 
№187 находящ се на ул."Екзарх 

Йосиф" до РИОПС 

поставяне на павилион за 
селскостопанска аптека 

8,50кв,м, Изтекъл 14,00 лв 35,60 лв 01.01.2007 35,60 лв 
договор 

№422/13.12.1995г. 
чл.120 ал. 4 
от ППЗТСУ 

55 70 67 15.06.2004 15.06.2004 31.12.2007 гр. ВРАЦА 
ЕТ"МИГЛЕНА ТОНКОВА-
МЕГИ-РУМЯНА ТОНКОВА" 

гр. Враца, бул. "Мито 
Орозов" №45, ет.1, ап.4 

Общински терен 06, находящ се на 
пазар "Металург" 

поставяне на павилион 
заселскостопанска аптека 

20,00кв,м, Изтекъл 20,00 лв 40,50 лв 01.02.2007 0,00 лв 
договр 

№24/07.02.1996г. 
чл.120 а от 
ППЗТСУ 

56 75 81 09.12.1999 15.04.2004 09.12.2009 гр. ВРАЦА 
ЕТ"АГРО-2000-ПЪРВА 

АНТОНОВА" 
ГР. ВРАЦА, УЛ.ВАРДАР 11 

АП.16 

Общински терен в район №44, обект 
№74 представляващ терен №28, 
находящ се на пазар до КАТ, бл.13 

поставяне на павилион за 
селскостопанска аптека 

18,00кв,м, Действащ 11,00 лв 31,50 лв 16.04.2006 0,00 лв 
договор 

№162/04.08.2000г. 
чл.120 а от 
ППЗТСУ 

57 76 84 09.07.2004 09.07.2004 31.12.2007 гр. ВРАЦА ЕТ"МИШО-МИХАИЛ ЛЕКОВ" 
гр. Враца, ул."Екзарх 
Йосиф"№75, вх.А, ап.5 

Общински терен в район №44, обект 
№102 представляващ терен №95 

находящ се на пазар "Дъбника" пред 
бл.7 

поставяне на павилион за 
продажба на пчелен мед 

6,00кв,м, Изтекъл 6,00 лв 10,50 лв 10.07.2006 0,00 лв 
договор 

№294/01.12.2000г. 
чл.120 а от 
ППЗТСУ 

58 83 95 12.07.2004 12.07.2004 31.12.2007 гр. ВРАЦА 
ЕТ"ЕЛПИДА-БОЖИН 
ПАВЛОВ-ДАНКА 
БОЖИНОВА" 

ЖК.ДЪБНИКА 105-АП-35 

Общински терен в район №44, обект 
№88 представляващ терен №75, 

находящ се на пазар "Дъбника" срещу 
жил.блок №26 

поставяне на павилион за 
търговия с промишлени стоки 

7,00кв,м, Изтекъл 10,50 лв 12,25 лв 13.07.2006 0,00 лв 
договор 

№471/09.09.1998г. 
чл.120 а от 
ППЗТСУ 

59 93 98 12.07.2004 12.07.2004 31.12.2007 гр. ВРАЦА 
ЕТ"ДЕКОВ-63-ДАНИЕЛ 

ДЕКОВ" 
УЛ.СЕСТРИ 

ХАДЖИКРЪСТЕВИ 1-А-10 

Общински терен в район №44, обект 
№135 представляващ терен №32, 

находящ се на пазар в ЖК"Сениче" зад 
жил.блок №50 

поставяне на павилион за 
търговия с хранителни стоки 

50,00кв,м, Изтекъл 50,00 лв 87,50 лв 13.07.2006 0,00 лв 
договор 

№630/15.05.1999г. 
чл.120 а от 
ППЗТСУ 



60 119 139 17.08.2004 17.08.2004 17.08.2009 гр. ВРАЦА 
ЕТ"КОЛЕСТИНА-РАДКА 

ТОДОРОВА" 
гр. Враца, ЖК"Дъбника", 

бл.55, вх.А, ап.20 

Общински терен в район №44, обект 
№157 представляващ терен №6, 
находящ се на временен пазар в 
ЖК"Младост" до жил.блок №3 

поставяне на павилион за 
кафе аперитив 

52,00кв,м, Действащ 83,20 лв 91,00 лв 18.08.2006 0,00 лв 
договор 

№49/07.06.2000г. 
чл.120 а от 
ППЗТСУ 

61 136 202 25.11.2004 25.11.2004 25.11.2009 гр. ВРАЦА ЕТ"РЕАЛНОСТ И МЕЧТИ" 
гр. Враца, ул."Никола 

Войводов" №11, вх.Б, ап.11 
терен в район 3, обект 60, находящ се 

на временен пазар "Дъбника" 
поставяне на павилион за 

продажба на цветя 
24,00кв,м, Действащ 24,00 лв 65,65 лв 26.11.2006 0,00 лв 

договор 
№226/11.10.1995г. 

чл.120 а от 
ППЗТСУ 

62 161 241 25.01.2005 01.01.2005 31.12.2007 гр. ВРАЦА 
ЕТ"ПЕПИ-БОРИСЛАВ 

ДАНОВ" 
ГР. ВРАЦА, ЖК."ДЪБНИКА" 

БЛ.13, ВХ.З, АП.216 
терен № 88 в район 44, обект 278, 
находящ се на пазар "Дъбника" 

поставяне на павилион за 
продажба на пакетирани, 

алкохол и цигари 
12,00кв,м, Изтекъл 12,00 лв 41,40 лв 01.02.2007 41,40 лв 

договор 
№194/14.08.2000г. 

чл.120 а от 
ППЗТСУ 

63 166 249 12.10.2000 15.06.2004 31.12.2007 гр. ВРАЦА ЕТ"ДЖИЛИ-ИВАН ПЕТРОВ" с. Галатин, ул."Чайка" №7 
Общински терен находящ се в 
ЖК"Дъбника" до жил.блок №15 

поставяне на павилион за 
продажба на хранителни 

стоки 
36,00кв,м, Изтекъл 40,00 лв 63,00 лв 16.06.2006 0,00 лв 

договор 
№249/12.10.2000г. 

чл.120 а от 
ППЗТСУ 

64 212 300 14.12.2000 15.12.2003 14.12.2010 гр. ВРАЦА 
КИРИЛ ИВАНОВ 

ДИМИТРОВ-ЗЕМЕДЕЛСКИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛ 

гр. Враца, ул.Околчица" 
№14 

Общински терен в район №44, обект 
№166 представляващ терен №9, 
находящ се на ул."Кр. Българията" 

поставяне на павилион за 
продажба на мед и пчелни 

продукти 
3,50кв,м, Действащ 3,50 лв 8,75 лв 01.01.2006 0,00 лв 

договор 
№300/14.12.2000г. 

чл.120 а от 
ППЗТСУ 

65 354 461 15.09.1998 20.01.2004 31.12.2007 гр. ВРАЦА 
ЕТ"ПОДЕМ-ХЛГ-ГЕОРГИ 

ГЕОРГИЕВ" 
ГР. ВРАЦА, ЖК"ДЪБНИКА" 

БЛ.30, ВХ.Б, АП.44 
Общински терен №3, находящ се на 

ул."Ореховска" 

поставяне на павилион за 
търговия с хранителни стоки и 

закуски 
30,00кв,м, Изтекъл 30,00 лв 33,75 лв 01.01.2006 33,75 лв 

договор 
№461/15.09.1998г. 

чл.120 а от 
ППЗТСУ 

66 369 480 23.11.1998 30.12.2003 31.12.2007 гр. ВРАЦА 
ЕТ"ПЛАМ-98 - ПЕНКА 

МИХАЙЛОВА" 
ГР. ВРАЦА, ЖК."ДЪБНИКА" 

БЛ.10, ВХ.А, АП.16 

Общински терен в район №18(44), 
обект №1(89) представляващ терен 

№76, находящ се на пазар в 
ЖК"Дъбника" до жил.блок "Орбита" №7 

поставяне на павилион-
магазин за месо и риба 

30,00кв,м, Изтекъл 30,00 лв 52,50 лв 01.01.2007 0,00 лв 
договор 

№480/23.11.1998г. 
чл.120 а от 
ППЗТСУ 

67 391 589 01.11.1998 01.11.1998 31.12.2007 гр. ВРАЦА ЕТ"МИЛЕН КАМЕНОВ" 
ГР. ВРАЦА, ЖК."ДЪБНИКА" 

БЛ.27, ВХ.В, АП.69 

Общински терен в район №18, обект 
№100 находящ се в междублоковото 
пространство в кв.129 на ЖК"Дъбника" 

поставяне на павилион за 
търговия 

100,00кв,м, Изтекъл 40,00 лв 40,00 лв 02.10.2006 0,00 лв 
договор 

№589/01.11.1998г. 
чл.120 а от 
ППЗТСУ 

68 392 634 01.05.1999 18.09.2002 01.05.2009 гр. ВРАЦА 
ЕТ"ВИКТОР-1987-ЦВЕТАН 

ХРИСТОВ" 
гр. Враца, ЖК"Сениче" 
бл.51, вх.Д, ап.110 

Общински терен в район №18, обект 
№153 находящ се в ЖК"Дъбника" зад 

ПОЩАТА 

поставяне на павилион за 
закусвалня 

36,00кв,м, Действащ 29,00 лв 63,00 лв 19.09.2006 0,00 лв 
договор 

№634/01.05.1999г. 
чл.120 а от 
ППЗТСУ 

69 394 684 25.04.2000 01.07.2000 25.04.2010 гр. ВРАЦА 
ЕТ"ПОНТИ-46-ЦВЕТАНА 

СТОЯНОВА" 
гр. Враца, ул."Давид 

Тодоров" №7 

Общински терен в район №18, обект 
№44 находящ се до бл.3, 4 в 

ЖК"Дъбника" 

поставяне на павилион за 
стъкларски услуги 

55,00кв,м, Действащ 15,40 лв 110,00 лв 23.07.2007 0,00 лв 
договор 

№684/25.04.2000г 
чл.120 а от 
ППЗТСУ 

70 52 45 27.08.1999 01.03.2003 31.12.2007 гр. ВРАЦА ЕТ"УНИВЕРСАЛ БРИЗ" 
гр. Враца, ул."Стефанка" 

№1 

Общински терен в район №44, обект 
№8 представляващ терен №31, 
находящ се на пазар "Леонова-

паркинга"(ул."Проф. Дим. Йоцов") 

поставяне на павилион за 
кафене (търговия) 

21,00кв,м, Изтекъл 21,00 лв 47,25 лв 01.01.2007 0,00 лв 
договор 

№45/27.08.1999г. 
чл.120 а 

71 35 11 01.04.2004 01.04.2004 31.12.2007 гр. ВРАЦА ЕТ"ГИМ-ГЕОРГИ КИРИЛОВ" 
ГР. ВРАЦА, УЛ."2-РИ ЮНИ" 

№103, ВХ.Б, АП.26 

Общински терен  в район №44, обект 
№15 представляващ терен №5, 
находящ се на пазар Болницата 

Терена се предоставя за 
поставяне павилион за 

кафене 
18,00кв,м, Изтекъл 25,00 лв 36,00 лв 01.01.2007 0,00 лв 

договор 
№236/19.08.1993г. 

чл.120  от 
ППЗТСУ 

 


