
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ВРАЦА 
 
 

ПРОТОКОЛ № 55 
От 29.06.2010 година 

Р Е Ш Е Н И Е  № 696 
 
 

 
Относно:  Изменение и допълнение на Решение №625 в Протокол№49 

от 25.03.2010г. на Общински съвет-Враца 
 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

 
На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост във 

връзка с чл.15, чл.51-54, чл.60-69 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане 
с общинско имущество (приета от ОбС-Враца с Решение №292/2008г.) 

 
РЕШИ: 

 1. Изменя и допълва Решение №625 в Протокол №49/25.03.2010г. за 
провеждане на търг с тайно наддаване на следните части от имоти, 
представляващи терени – публична общинска собственост, конкретизирани по 
местонахождение, предназначение  и квадратура съгласно одобрена схема и 
утвърден идеен проект от Гл.архитект, като определя начална тръжна цена, както 
следва, а именно: 

 

№ ТЕРЕН - ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
площ 

/кв.м/ 

Първоначален 
месечен наем 

/лева/ 
1. Терен №1.1 –  за продажба на вестници 4.00 100.00 
2. Терен №1.2 –  за продажба на вестници 4.00 76.80 
3. Терен №1.3 –  за продажба на вестници 2.00 50.00 
4. Терен №1.4 – за продажба на вестници 2.00 50.00 
5. Терен №1.5 –  за продажба на вестници 4.00 100.00 
6. Терен №1.6 –  за продажба на вестници 2.00 50.00 
7. Терен №1.7 –  за продажба на вестници 4.00 96.00 
8. Терен №1.8 - за продажба на вестници 4.00 100.00 
9. Терен №1.9 –  за продажба на вестници 4.00 96.00 

10. Терен №1.10 –   за продажба на вестници 4.00 96.00 
11. Терен №1.11 –  за продажба на вестници 4.00 100.00 
12 Терен №1.12 - за продажба на вестници 2.00 100.00 
13. Терен №1.13  –  за продажба на вестници 4.00 100.00 
14. Терен №1.14  –  за продажба на вестници 4.00 100.00 
15. Терен №1.15 - за продажба на вестници 4.00 100.00 
16. Терен №1.16  –  за продажба на вестници 4.00 96.00 
17. Терен №1.17–  за продажба на вестници 4.00 100.00 

Публикувано на 06.07.2010 г. 



 
1.1.Допълва в схемата на Гл.архитект терени – публична общинска 

собственост, конкретизирани по местонахождение, предназначение, квадратура и 
определя началната тръжна цена, както следва а именно: 
 

 
2.Определя депозит за участие в търга в размер на 50% от първоначално 

определената тръжна цена за всеки имот. 
3.Определя стъпка за наддаване в размер на 10% от първоначално обявената 

тръжна цена във случай на чл.63 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество (приета от ОбС - Враца с 
Решение №292/2008 г.) 

4.Възлага на Кмета на Община Враца да предприеме необходимите 
действия по изпълнение на настоящото решение. 

 
 

 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС : 

                                              /М.Николова/    
               Вярно с оригинала:                    
                     Сп."Работа със съветниците":        
                 /Цв.Йорданова/  

 
 

18. Терен №1.18 –  за продажба на вестници 4.00 100.00 
19. Терен №1.19 –  за продажба на вестници 4.00 100.00 
20. Терен №1.20 –  за продажба на вестници 4.00 100.00 
21. Терен №1.21 –  за продажба на вестници 4.00 100.00 
22. Терен №1.22 –  за продажба на вестници 4.00 100.00 
23. Терен №1.23 –  за продажба на вестници 2.00 50.00 
24. Терен №1.24–  за продажба на вестници 4.00 96.00 
25. Терен №1.25 –  за продажба на вестници 4.00 96.00 
26. Терен №1.26–  за продажба на вестници 4.00 96.00 
27. Терен №1.27–  за продажба на вестници 4.00 96.00 
28 Терен №1.28–  за продажба на вестници 4.00 96.00 
29. Терен №1.29–  за продажба на вестници 4.00 96.00 
30. Терен №2.2 – за продажба на цветя 12.00 480.00 

№ ТЕРЕН - ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
площ 

/кв.м/ 

Първоначален 
месечен наем 

/лева/ 
1.1 Терен №2.4 – за продажба на цветя 12.00 480.00 
2.1 Терен №10.5 – за продажба на кафе и закуски 12.00 108.00 


