ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

ПРОТОКОЛ № 32

от 28.02. 2006 г.
Р Е Ш Е Н И Е № 311

ОТНОСНО: Приемане Програма за приватизация на обекти
общински не жилищни имоти

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2 във връзка с чл.1, ал. 2, т. 3 от ЗПСК

ОБЩИНСКИЯТ

СЪВЕТ

Р Е Ш И:

1. ПРИЕМА Програма за приватизация за 2006 год. на следните обекти –
общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински
търговски дружества, които се използват за стопански цели:

1. Обособена част от партерен
етаж – обект № 2

ж. к “Дъбника” бл.34

2. Обособена част от партерен етаж – обект
№3

ж. к “Дъбника” бл.34

3. магазин Зорница – Обособена част от
партерен етаж на ж.бл.”Казашка” обект
№2

ул.”Река Лева” 54

4.

ул.” Петър Бачков” –
“Георги.Апостолов”, вх.Б

Обособена част от подблоково
пространство в ж.с.к.. “Ясен”

5. Обособена част от подблоково
пространство на ж.бл. ”.Металург” 5
( бивш приемателен пункт за вълна)

ул.” М.Орозов “33

6. Обособена част от подблоково
пространство на ж.бл. ”.Металург” 5
( бивш магазин “Железария” – ОФ
клуб”Давид Тодоров”)

ул.” Мито Орозов” 33

7. Сграда ( бивш трафопост )

ул. “Цар Обединител “(б. ул. “Л.
Станев”)

8. Първи етаж от къща - Магазин

гр. Враца, ул. “2-ри юни” 137

9. Част от сграда на б.Проектантска
организация

гр. Враца, бул. “Хр. Ботев”

10. Трети етаж от бивша административна
сграда

ул. “Иванчо Цветков” №20

11. Склад за търговия на едро

Враца, кв.10, у.п.и.ХХV
ул. “Драган Цанков” № 4

12. Склад

Враца, кв.10, у.п.и.ХХV
ул. “Драган Цанков” № 4

13. Сграда - магазин

с.Чирен кв. 48 - 57

14. Обособена част от ІІ етаж от

Враца,

административна сграда

кв.125, у.п.и. ІV п.и. 4519
бул.”Демокрация” № 14

(Очна клиника)
15. Метален навес

с.Чирен извън регулация,
стопански двор имот № 000449

16. Сграда – б. автоспирка

с. Върбица кв. 37
у.п.и. /парцел/ ІІ,
п.и. № 137

17. Сграда (фурна) с дворно място 750 м2

с. Згориград , пл. № 304,
квартал 28

18. Сграда двуетажна с дворно място 270 м2

Враца, бул.”Хр.Ботев” №55,
зона ЦГЧ Първа
пл .№ 1360,кв.20 в у.п.и.
(парцел) V

19. Сграда – б. ученическа работилница

с.Бели извор

20. Терен - 7 774 кв.м.

Ж.к. Дъбника у.п.и. ХІІ, кв.
117

21. Сграда – б. Сувенирна палата дворно
място

гр.Враца, ЦГЧ

2. Възлага организацията на процедурите на Директора на ОбДП.
3.Упълномощава Кмета на Общината да сключва договорите с изпълнителите на
правни анализи, с експерт оценителите и приватизационните договори за продажба на
обектите включени в Програмата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Сл.Григоров/
Вярно с оригинала:
Сп."Работа със съветниците":
/Й. Стоянова/

