
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА 

 

ПРОТОКОЛ  № 35

от 25.05. 2006 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 345

 
 

Относно: Разпореждане с недвижими имоти частна общинска 
собственост, находящи се в населени места на Община Враца.

 

 

О Б Щ И Н С К И Я Т     С Ъ В Е Т

 

Р Е Ш И:

  

  

1. Приема експертни оценки на лицензирани оценители, относно 
пазарната стойност на недвижими имоти частна общинска собственост, 
както следва: 

 

N
o Вид на имота

Местонахождение

 

Акт за 
ОС №

площ 

в м2

паз. 
Стойност

в лв.



1. Незастроен урегулиран 
поземлен  имот,  отреден 
за  производствена  и 
складова дейност

УПИ  VІІІ,  кв.1, 
“Хранително-вкусова 
зона”, гр.Враца 

963 740 37700.00

2. Незастроен урегулиран 
поземлен  имот,  отреден 
за  производствена  и 
складова дейност

УПИ  ІХ,  кв.1, 
“Хранително-вкусова 
зона”, гр.Враца 

964 708 36000.00

3. Незастроен урегулиран 
поземлен  имот,  отреден 
за  производствена  и 
складова дейност

УПИ Х, кв.1, “Хранително-
вкусова зона”, гр.Враца 

965 1107 46800.00

4. Незастроен урегулиран 
поземлен  имот,  отреден 
за  производствена  и 
складова дейност

УПИ  І,  кв.254, 
“Хранително-вкусова 
зона”, гр.Враца 

968 2642 92130.00

5. Незастроен урегулиран 
поземлен имот, отреден 
за обществено 
строителство

УПИ  VІІ,  кв.254, 
“Хранително-вкусова 
зона”, гр.Враца 

969 2138 74300.00

6. Незастроен урегулиран 
поземлен имот, отреден 
за обществено 
строителство

УПИ  VІІІ,  кв.254, 
“Хранително-вкусова 
зона”, гр.Враца 

970 2098  

72900.00

 

7. Незастроен урегулиран 
поземлен имот, отреден 
за обществено 
строителство

УПИ  Х,  кв.254, 
“Хранително-вкусова 
зона”, гр.Враца 

971 3578 124300.0

0

8. Незастроен урегулиран 
поземлен имот, отреден 
за обществено 
строителство

УПИ  ХІ,  кв.254, 
“Хранително-вкусова 
зона”, гр.Враца 

972 3339 128800.0

0

9. Незастроен поземлен 
имот, отреден за 
стопанска дейност

 

П.И № 12259.1026.14, 

ж.к. ”Медковец, гр.Враца

973 508 31160.00

1
0.

Незастроен урегулиран 
поземлен имот, отреден 
за обществено 
строителство

УПИ  І,  кв.61-б,  ж.к.”Река 
Лева”.

974 1031 105200.0

0



гр.Враца 

1
1.

Незастроен урегулиран 
поземлен имот, отреден 
за жилищно 
строителство

УПИ  ХVІІІ-115,  кв.267-а, 
ж.к. ”Медковец, гр.Враца 817 747 29550.00

 

2. На основание чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.36 
ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с  
общинско  имущество,  приета  от  ОбС-Враца  с  Решение  №165,  
Протокол  №22/24.03.05  г.  -  възлага  на  Кмета  на  Община-Враца  да 
извърши  продажба  на  имотите  по  т.1  след  провеждане  на  търг  или 
конкурс, с първоначална тръжна или конкурсна стойност одобрената в 
т.1.

 

 

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                     /Сл.Григоров/

                                                 Вярно с оригинала:

                                                 Сп."Работа със съветниците": 

                                                                                     /Й. Стоянова/
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