
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ВРАЦА 

 

 

ПРОТОКОЛ № 38 

от 13.10.2009 година 

Р Е Ш Е Н И Е  № 470 

 

 

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 чл.8 ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл.18 ал.1 , 

чл.19 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: 

№ ИМОТ/ОБЕКТ 

площ 

/кв.м/ 

Първонач

ален 

месечен 

наем 

/лева/ 

1. 

Помещение в сградата на Кметството в с. Вировско, 

актувано с АОС №1389/30.07.2008г.  

втори търг 

20.00 70.00 

2. 

Бивш млекопункт в с. Баница, има Заповед за 

деактуване №79/29.03.2004г. 

втори търг 

20.00 60.00 

3 

Помещение, находящо се в сградата на Кметството на с. 

Паволче, актувано с АОС №943/08.02.2006г. 

втори търг 

12.00 42.00 

4 

Гаражна клетка в жил. блок “Проектант”, деактуван от 

Областен управител Враца 

втори търг 

18.00 33.00 



 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС : 

                                             /К.Шахов/    

              Вярно с оригинала:                    

                     Сп."Работа със съветниците":       

                  /Й. Стоянова/  

 

5 

Помещение в сградата на здравна служба с. Горно 
Пещене, актувано с АОС №527/26.01.2004г. 

втори търг 

33.50 70.00 

6. Гаражна клетка на ул.”Вардар”№29  18.00 17.10 

7. Гаражна клетка на ул.”Вардар”№29  18.00 17.10 

8. 

Терен (петно) в югоизточния край на парцел ІІ в кв.151 

на ж.к.”Дъбника”съгласно одобрена схема от Гл. 

архитект с размери 4.50/5.50 

24.75 62.00 

9. 

Терен (петно) в североизточния край на парцел V в 

кв.151 на ж.к.”Дъбника”съгласно одобрена схема от Гл. 

архитект с размери 4.50/5.50 

24.75 62.00 

10. Помещение на ул.”Васил Кънчов”, в бл.”Самуил”№3 35.12 158.00 

11. 
Терен в район №18 находящ се в ж.к”Металург” на 

ул.”Дико Илиев” до ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” 
47.40 130.40 

12. 
Терен в район №18 находящ се в ж.к”Металург” на 

ул.”Дико Илиев” до ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” 
47.40 130.40 

13. 

Терен в район №18  находящ се в промишлена зона,  

ул.„Христо Смирненски” до сградата до Текстилния 

техникум с размери 7.35/3.40 

24.70 68.00 

14. 

Терен в район №18 находящ се в промишлена зона,  

ул.„Христо Смирненски” до сградата  до Текстилния 

техникум с размери 7.35/3.40 

24.70 68.00 

15. 
Терен в район №18 находящ се на ул.”Екзарх Йосиф”, 

кв.103 по плана на ж.к „Самуил” гр. Враца 
16.50 45.40 


