
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ВРАЦА 

 

 

ПРОТОКОЛ № 38 

от 13.10.2009 година 

Р Е Ш Е Н И Е  № 473 

 

ОТНОСНО: Проектно предложение на Община Враца за кандидатстване по 

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 

BG161PO001-3.1-02/2009, „Подкрепа за развитието на туристически 

атракции”, Бюджетна линия: BG161PO001-3.1-02/2009, Приоритетна 

ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3.1 „Подобряване 

на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура” 
 

На основание Докладна записка от Вр. ИД.Кмет на Община Враца в съответствие с 

Насоките за кандидатстване по оперативна програма „Регионално развитие” и на основание 

чл.15, ал.1 и ал.2 от Закона за държавната собственост и чл.6, ал.2 от Правилника за прилагане 

на Закона за държавната собственост 

 

О Б Щ И Н С К И Я Т     С Ъ В Е Т 

Р Е Ш И: 
 

I.Дава съгласие на Община Враца за започване на процедура по безвъзмездно 

управление на имот – публична държавна собственост - Природна забележителност пещера 

„Леденика” -  за период от 7 (седем) години, необходим на Общината във връзка с 

кандидатстването й за предварителен подбор на проектни предложения по Схема за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „Подкрепа за развитието на туристически 

атракции”, (Бюджетна линия: BG161PO001-3.1-02/2009, Приоритетна ос 3: „Устойчиво 

развитие на туризма”, Операция 3.1 „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с 

тях инфраструктура”) с Решение на Министерския съвет на Република България. 

Недвижимият имот представлява Природна забележителност пещера "Леденика" и 

обхваща следните поземлени имоти: 

1.Незастроен поземлен имот с идентификатор № 12259.200.26 /дванадесет хиляди 

двеста петдесет и девет точка двеста точка двадесет и шест/ по кадастралната карта на гр. 

Враца, одобрена със Заповед № РД-18-43/16.09.2005г. на Агенция по кадастъра, местност 

"Влахиня" с площ 827 кв.м /осемстотин двадесет и седем кв.м/; предназначение на 

територията: земеделска; начин на трайно ползване: Природна забележителност, актуван с 

АПДС № 2668/12.06.2009г. 

Имотът е част от Природна забележителност пещера "Леденика" и се ползва, съгласно 

установения режим и ограничения като защитена територия в законовите и подзаконовите 

нормативни актове, както и в заповедите за обявяването му за защитена територия. 

2.Застроен поземлен имот с идентификатор № 12259.200.16 /дванадесет хиляди двеста 

петдесет и девет точка двеста точка шестнадесет/ по кадастралната карта на гр. Враца, 

одобрена със Заповед № РД-18-43/16.09.2005г. на Агенция по кадастъра, местност "Влахиня" 

с площ 455 кв.м /четиристотин петдесет и пет кв.м/; начин на трайно ползване: Природна 

забележителност, актуван с АПДС № 2669/12.06.2009г. 

Имотът е част от Природна забележителност пещера "Леденика" и се ползва, съгласно 

установения режим и ограничения като защитена територия в законовите и подзаконовите 

нормативни актове, както и в заповедите за обявяването му за защитена територия. 

3.Незастроен поземлен имот с идентификатор № 12259.200.1 /дванадесет хиляди 

двеста петдесет и девет точка двеста точка едно/ по кадастралната карта на гр. Враца, 



одобрена със Заповед № РД-18-43/16.09.2005г. на Агенция по кадастъра, местност "Балкана" с 

площ 954521 кв.м /деветстотин петдесет и четири хиляди петстотин двадесет и един кв.м/; 

начин на трайно ползване: Друг вид дървопроизводителна гора. Трайно предназначение на 

територията: Горска. За имота е издаден АПДС № 2673/13.07.2009г. 

Имотът е част от Природна забележителност пещера "Леденика" - прилежаща към нея 

територия, необходима за опазването й и се ползва, съгласно установения режим и 

ограничения като защитена територия в законовите и подзаконовите нормативни актове, 

както и в заповедите за обявяването му за защитена територия. 

II. Задължава Кмета на Община Враца да предприеме всички необходими действия за 

осъществяване на законовите процедури пред съответните държавни ведомства по 

предоставянето безвъзмездно за управление на имота, подробно описан в точка I от 

решението. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС : 

                                             /К.Шахов/    

              Вярно с оригинала:                    

                     Сп."Работа със съветниците":       

                  /Й. Стоянова/  

 

 

 


