
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ВРАЦА 
 
 

ПРОТОКОЛ № 46 
от 25.02.2010 година 

Р Е Ш Е Н И Е  № 591 
 
 
Относно:  Провеждане на конкурс за отдаване под наем на терени за 
поставяне на преместваеми обекти по одобрена схема от Гл. архитект и идеен 
проект 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  
 

На основание чл.21 ал.2, във вр с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във вр. с чл.8, ал. 4 и ал.9 
от Закона за общинската собственост, чл.15, чл.19 ,чл.71, ал.1 и чл.48 т.4 от Наредбата за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (приета от ОбС 
Враца с Решение №292/2008 г. 

 
РЕШИ: 

  
1.Възлага на Кмета на Община Враца, да открие процедура по отдаване под 

наем, чрез провеждане на конкурс на терени за поставяне на преместваеми обекти 
по идеен проект, утвърден от Гл. архитект на Община Враца и съобразно 
посоченото предназначение, както следва: 
 

№ ТЕРЕН - ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
площ 

/кв.м/ 

Първоначален 
месечен наем 

/лева/ 
1. Терен №1 – за търговска дейност 20.00 55.00 
2. Терен №2 – за търговска дейност 20.00 55.00 
3. Терен №4 – за продажба на ядки 3.20 64.00 
4. Терен №5 – за продажба на вестници 3.20 76.80 
5. Терен №8 – за търговска дейност 20.00 55.00 
6. Терен №9 – за търговска дейност 20.00 55.00 
7. Терен №10 – за продажба на сладолед /закуски 3.20 64.00 
8. Терен №11 - за продажба на вестници 3.20 76.80 
9. Терен №14 – за търговска дейност 20.00 55.00 
10. Терен №15– за търговска дейност 20.00 55.00 
11. Терен №16 – за продажба на ядки 3.20 64.00 
12 Терен №17- за продажба на вестници 3.20 76.80 
13. Терен №18 – за търговска дейност 20.00 55.00 
14. Терен №19 – за продажба на сладолед/закуски 3.20 64.00 
15. Терен №20 -за продажба на вестници 3.20 76.80 
16. Терен №21 – за търговска дейност 20.00 55.00 
17. Терен №22– за търговска дейност 20.00 55.00 
17. Терен №23– за търговска дейност 20.00 55.00 
19. Терен №24– за търговска дейност 20.00 55.00 
20. Терен №25– за търговска дейност 20.00 55.00 



 
2. Срокът за отдаване под наем се определя на 5 години. 
3. Конкурсът да се проведе при следните условия: 
 Предлагана цена за месечен наем; 
 Срок за монтиране на павилиона, реализиран във вида по идейния проект. 

 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС : 

                                              /М.Николова/    
               Вярно с оригинала:                    
                     Сп."Работа със съветниците":       
        
                 /Ел.Георгиева/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

21. Терен №26 – за търговска дейност 20.00 55.00 
22. Терен №27– за търговска дейност 20.00 55.00 
23. Терен №28– за търговска дейност 20.00 55.00 


