
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ВРАЦА 

 

 

ПРОТОКОЛ № 31 

от 30.04.2009 година 

Р Е Ш Е Н И Е  № 409 

 

 

ОТНОСНО: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на общинската 

част от съсобствен недвижим имот  - поземлен имот с идентификатор 

12259.1018.331  по Кадастралната карта  или УПИ VІІ-874, кв.277, ЦГЧ  по 

действащия Устройствен  план на гр.Враца. 
  

О Б Щ И Н С К И Я Т     С Ъ В Е Т 

Р Е Ш И : 

1.Приема експертна оценка от 18.04.09 г. на лицензиран оценител 

инж.Иво Иванов, съгласно която пазарната стойност на общинската част от 

УПИ VІІ-874, кв.277, п.и. с идент.12259.1018.331, ул.”Втори юни” №35, 

гр.Враца, състояща се от 285
.75

 м
2
 от урегулирания поземления имот /целият от 

467
.00 
м

2
 /, актувана с акт за частна общинска собственост  №1493/09.03.2009 г. - 

възлиза на  168
.79

 лв./м
2
 или  за

 
 сумата 48 400

.00 
 лв. (словом: четиридесет и осем 

хил. и четиристотин  лева); 

 

2.На основание чл.35 ал.4 т.2 и чл.36 ал.1 от Закона за общинската 

собственост, чл.33 ал.1 т.1, чл.38 и чл.42 ал.1 т.2 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от 

ОбС Враца с Решение №316 по Протокол  № 27/29.01.2009 г. – дава съгласие за 

продажба на общинската част от имота и възлага на Кмета на Община-Враца, 

да проведе процедура за ликвидиране на съсобственост за недвижим имот, 

представляващ застроен УПИ VІІ-874, кв.277, п.и. с идент.12259.1018.331, 

ул.”Втори юни” №35, гр.Враца, чрез продажба на общинската част от имота по 

одобрената  в т.1 цена, в полза на Румяна Иванова Алексиева, съгласно н.а. 

№26, том ІІ, д.№574/1971 г., н.а. №119, том ІІІ, д.№591/1978 г. и н.а. №111, том 

І, д.№172/1991 г.и Стамен Георгиев Гешовски, съгласно Договор за покупко-

продажба от 08.12.1997 г., вписан дв.вх.№3854, т.ІІ.ІV-207/17.12.1997 г. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС : 

                                             /Н.Коцев /    

              Вярно с оригинала:                    

                     Сп."Работа със съветниците":       

                  /Й. Стоянова/  



 


