
ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ ОТ 

ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ! 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ВРАЦА 

 
 

ПРОТОКОЛ № 25 

от 27.11.2008 година 

Р Е Ш Е Н И Е  № 265 

 

 
ОТНОСНО: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на общинската 

част от съсобствени  недвижими имоти, находящи се  в  кв.34  

 по  плана  на  с.Чирен. 

  

О Б Щ И Н С К И Я Т     С Ъ В Е Т 

Р  Е  Ш  И : 

 

1.Приема експертни оценки от 15.07.2008 г. на лицензиран оценител 

инж.Иво Иванов, съгласно които пазарната стойност на недвижими имоти, 

находящи се в кв.34, по плана на с.Чирен, е както следва: 

 

No 

  

Местонахождение 

на недвижимия имот 

Описание  

на недвижимия имот 

 

Пазарна 

стойност 

 в  лв. 

(без ДДС) 

Собственици 

1. 

УПИ ІІ, кв.34, с.Чирен 

(по ЧИПУП/ПРЗ/, одобрен 

със З-д №1042/18.07.07 г.  на 

Кмета на Община-Враца)  

Урегулиран поземлен имот, целият от 

3 489 кв.м., ведно със построените в него 

сгради – ХАЛЕ №1 с разгъната застроена 

площ 571
.00

 м2
; ХАЛЕ №2 с разгъната 

застроена площ 490
.90

 м2
 и БИТОВКА с 

разгъната застроена площ 47
.25

 м2
. 

 

114 276
.00

 

в т.ч. 

земя /УПИ/: 

12 072
.00

 

сгради:  

102 204
.00

 

УПИ и 10% от сградите - 

общинска собственост 

съгласно 

АЧОС№1381/27.06.08 г.  

и 

 90% от сградите - на 

ППК”Понора”  и  на 

ЗК”Задружен труд” съгласно 

н.а.№78, т.V, рег.№5465, 

д.№694/07 г.   

2. 

УПИ ІІІ, кв.34, с.Чирен 

(по ЧИПУП/ПРЗ/, одобрен 

със Заповед 

№1042/18.07.2007 г. на кмета 

на Община-Враца) 

Урегулиран поземлен имот, целият от 3 

622 кв.м., ведно със построените в него 

сгради – СКЛАД с разгъната застроена 

площ  744
.50

 м2
  и ПОРТИЕРНА с 

разгъната застроена площ 35
.00

 м2
. 

 

68 113
.00

 

в т.ч. 

земя /УПИ/: 

12 532
.00

 

сгради:  

55 581
.00

 

УПИ и 10% от сградите - 

общинска собственост 

съгласно 

АЧОС№1380/27.06.08 г.  

и  

90% от сградите - на 

ППК”Понора”  и  на 

ЗК”Задружен труд” съгласно 

н.а.№78, т.V, рег.№5465, 

д.№694/07 г.   

 

2.На основание разпоредбите на чл.35 ал.1 и чл.36 ал.1 т.2 от Закона за 

общинската собственост във връзка с чл.36 ал.1 и чл.54 ал.3 от Наредбата за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 



приета от ОбС-Враца - възлага на Кмета на Община-Враца да извърши 

продажба на общинските дялове на  имотите по т.1 след провеждане на 

публичен търг, с първоначална тръжна стойност одобрената в т.1., като 

средствата от продажбата се разпределят съразмерно с частите на 

съсобствениците (Община-Враца, ППК”Понора” /в ликвидация/ и ЗК”Задружен 

труд” /в ликвидация/  от с.Чирен). 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС : 

                                             /Н.Коцев /    

              Вярно с оригинала:                    

                     Сп."Работа със съветниците":       
           /Й. Стоянова/ 
 

 


