
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ВРАЦА 

 

ПРОТОКОЛ № 32 

от 28.05.2009 година 

Р Е Ш Е Н И Е  № 426 

Относно:  Допълване Програмата за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост през 2009 г., 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.Актуализира/допълва списъка в Програмата за управление на общинската 

собственост през 2009 година на имотите предвидени за учредяване право на 

строеж както следва: 

Вид  на  имота Местонахождение 

Акт за 

ОС  

№ 

Площ 

 

 в  м
2
 

Пазарна 

стойност 

 в  лв. 

Незастроен  общински 

терен,  отреден за 

обществено застрояване на 

сграда на един етаж  

гр.Враца, 

УПИ І, кв.117, ж.к.”Дъбника” - 

п.и. с идентификатор 12259.1010.55 

№138

2 
58

.00
 

4 520
.00 

(по 78
.00

 лв/м2
) 

2.На основание чл.45 от НРПУРОИП приема експертна оценка на 

лицензиран оценител, относно пазарната стойност за правото на строеж и на 

основание чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост за имота по т.1 
 

3.На основание чл.71 ал.1 и чл.50 т.1 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество (приета от ОбС Враца с 

Решение №292/2008 г.), във връзка с  37 ал.1 от Закона за общинската 

собственост  -  възлага на Кмета на Община Враца да открие публично оповестен 

конкурс за продажба правото на строеж върху имота по т.1, при следните 

конкурсни условия:   

-Размер на предлагана цена за правото на строеж; 

-Срок за проектиране, построяване и въвеждане в експлоатация на сградата,  

предвидена по действащия устройствен план (ЧИ ПУП, одобрен със Заповед на 

Кмета  № 621/16.05.2009 г.); 

-Благоустрояване на територията в района на обекта; 

-Запазване предназначението на обекта; 

-Създаване на работни места; 

-Изисквания към участниците, относно професионалните качества и 

квалификация, предвид предназначението на предвидената за построяване сграда.   

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС : 

                                             /Н.Коцев /    

              Вярно с оригинала:                    

                     Сп."Работа със съветниците":       

                  /Й. Стоянова/  


