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І.  ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ. 

Основният принцип при управлението на общинската собственост трябва да е съобразен 
с чл.11 ал.1 от Закона за общинската собственост, където законово са регламентирани 
принципите за нейното управление, а именно “в интерес на населението на общината, 
съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин”. 
 Придобиването, управлението и разпореждането с недвижими и движими имоти – 
собственост на общината се извършва под контрол на Общински съвет, съобразно разпоредбите 
на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с 
Решение № 292 от 2008 год. на ОбС-Враца и Наредбата за управление и разпореждане с 
общински жилища, приета с Протокол № 27  от 29.01.2009 год. на ОбС-Враца. 
 Основният ангажимент на Община Враца е да стопанисва и се грижи за имотите 
публична общинска собственост, като добър стопанин, предвид важната им функция за цялото 
население в Общината. 
 Във връзка с децентрализацията на местната власт, когато ангажиментите на държавата 
намаляват основен приоритет, залегнал и в Стратегията за развитие на Общината, е 
повишаването на  собствените приходи в общинския бюджет, реализирани при правилно 
управление на частната общинска собственост.  
          Настоящата програмата отразява намеренията на Община Враца за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 20010 г. Тя съдържа: 

1. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, 
управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост; 

2. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне 
под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските 
дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия; 
3. Описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост и 

способите за тяхното придобиване. 
           Основните цели при управлението на общинската собственост са в съответствие с 
главната стратегическа цел и приоритетите на Общинския план за развитие на Община Враца 
за периода 2008 – 2011 година и Стратегията за управление на общинската собственост, приета 
от Общинския съвет. 

1. Принципи при управление и разпореждане с общинската собственост 
-   Законосъобразност; 
-   Приоритетност на обществения интерес; 
-   Публичност; 
-   Целесъобразност; 
-   Състезателност при  разпореждането. 
2. Основни цели 
- Осигуряване на устойчиво развитие на общината, подобряване селищната среда, 
създаване на условия за бизнес, култура, спорт, отдих, туризъм и повишаване на 
сигурността; 
-   Опазване и подобряване на екологичната среда; 
- Гарантиране на ефективно управление и повишаване приходите от стопанисването на 
общинската собственост.  
3. Плюсове и възможности 
-   оптимизиране процеса на управление; 
-   увеличаване на общинската собственост, чрез проучване и  актуване на нови имоти; 
- повишен инвестиционен интерес към терени в общината, възможност за реализиране 

на високи приходи от продажби и за осигуряване на нови инвестиции;  
 - максимално развитие потенциала на всеки имот. 

Направеният анализ предполага реализирането на следните: 
4. Политика и задачи 
-  да се ускори  процесът на идентификация на общинските терени; 



           - да се разработи и прилага методика за изследване потенциала на всеки терен, съобразно 
предвижданията на Общия градоустройствен план (ОГП); 

-  чрез публично-частно партньорство (ПЧП) да се реализират крупни проекти върху 
общински терени; 
 
ІІ. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ 
 Съгласно Главните регистри на общинската собственост – публична и частна, в Община 
има съставени общо 1 682 акта за общинска собственост (публична и частна). Отписани, след 
извършване на разпоредителни действия, са 431 броя акта. 
           Структурирана по вид и предназначение на имотите общинската собственост е 
посочена в Таблица № 1. 
                          Таблица № 1 

№ по ред Вид на имота Брой 
актове 

1. Незастроени поземлени имоти 434 
2. Застроени нежилищни имоти 

- сгради 
- части от сгради 

 
100 

79 
3. Детски градини и ясли 36 
4. Училища 39 
5. Здравни заведения 20 
6. Културни институти 9 
7. Читалища 13 
8. Спортни имоти 19 
9. Сгради на кметства 17 

10. Жилищни имоти   771 
11. Язовири 17 
12. Земеделски земи от общинския поземлен фонд 117 
13. Гори и земи от общинския горски фонд 11 

Общо: 1682 
 
   Към настоящия момент Община  Враца е собственик на 261 сгради,   137 части от сгради 
и терени, върху които са изградени временни постройки и монтирани гаражни клетки.  
 
Начинът на ползване и видът на имотите е представен в Таблица № 2. 

                                 Таблица № 2 
Начин на ползване 

№ 
по 
ред 

Вид на 
имота 

Отдадени 
под наем,          

бр. 

Отдадени с 
разрешително 

бр. 

Отдадени 
на 

концесия 
бр. 

За безвъзмездно 
ползване,   

бр. 

Свободни 
 

 бр. 

Общо      
 

бр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Сгради 9 
- 

- 63 20 92 

2. Части от 
сгради 79 - - 7 7 93 

3. Терени 
общ.обсл. 628 

- 
7 -  635 

4. 
Терени 

гаражни 
клетки 

580 
 

  200 780 

4. Гаражи 2 - - - 2 4 

5. Летни 
тераси - 65 - - - 65 



6. Земеделска 
земя 30 - - - - 30 

 
Общо: 

 
1328 65 7 70 229 1699 

 
Към края на м. декември на 2009 г. действащите договори за отдадени под наем имоти и части 
от имоти ЧОС са 2114. 
 
Действащите договори за отдадени под наем имоти са разпределени по предназначение 
съгласно Таблица № 3. 
             Таблица № 3 

№ по 
ред Предназначение Брой 

договори 

1. 
Обекти за търговия,  офис, производствени дейности, услуги, 
гаражни клетки, реклама и др., изградени върху общински 
терени 

2035 

2. Земеделски земи 35 

3. Гаражи 4 

4. Политически партии 2 
5. Неправителствени организации 1 
6. Лекари 31 

 
Общо: 

 

 
2108 

 
Структуриран по видове и местоположение,  общинският жилищен фонд е посочен в 
Таблици  № 4 и  № 5:                                                                                                                      

Таблица №4 - Апартаменти     
 

Жилищни райони 
Боксониери 

броя 
Едностайни 

броя 
Двустайни 

броя 
Тристайни 

броя 
Всичко  
броя 

1 2 3 4 5  
ул.”Вежен”  1 3  4 
ул.”Скакля”  19   19 
бул.”2 юни”/бл.Химик/   2  2 
жк.”Младост”  82 14  96 
Бул.”В.Кънчов” №2 а;б 5 91 5 2       

103 
Бул.”В.Кънчов” /ДЦК/ 2  2 1 5 
Бул.”Демокрация”   5  5 
Ул.”Р.Лева”   1  1 
Бул.”М.Орозов”   1  1 
Жк.”Сениче”  25 41 37 103 
Бул.”Хр.Ботев”/Пионер/   4  4 
Бул.”В.Кънчов”/бл.Май/  7 9 3 19 
Ул.”Д.Илиев”/ бл.ОНС/   2  2 
Ул.”С.Х.Кръстеви”/ОНС/  4 1  5 
Ул.”Д.Дебелянов”  2 1  3 
Жк.”Дъбника”  215 107 89 411 
Жк.”Дъбника-Орбити”  3 1  4 
Ул.”Бр.Миладинови”   1  1 
ВСИЧКО 7 449 200 132 788 

               



Таблица № 5 - Къщи  

№ 
по 
ред 

Жилищни райони Броя 

1 2 3 
1. Ул. „Вежен” 4 
2. Ул. „Г. Апостолов” 2 
3. Ул. „Райна Княгиня” 1 
4. Ул.”Медковско дере” 1 
5. Ул.”Черни дрин” 2 
6. Ул.”Ангел Грамчев” 5 
7. Ул.”Георги Бързашки” 1 
8. Ул. „Генерал Заимов” 1 
9. Ул. „Граф Игнатиев” 3 
10. Ул. „Веслец” 1 
11. Ул.”Братя 

Миладинови” 
1 

12. Ул.”Драгоман” 1 
13. Ул. „Дико Илиев” 1 
14. Ул.”Есперанто” 1 
15. Ул. „Рила” 1 
16. Ул.”Иван Вазов” 1 
17 Ул. „Иван Ангелов” 1 
18. Ул. „ Иванка Ботева” 1 
19. Ул. „Ниш” 1 

 

№  
по 
ред 

Жилищни райони Броя 

1 2 3 
20. Ул. „Никола Занкин” 1 
21. Ул. „Петропаволска” 1 
22. Ул.”Никола Обретенов” 1 
23. Ул.”Мито Орозов” 1 
24. Ул. „Подбалканска” 1 
25. Ул. „Пършевица” 1 
26. Ул. Сан Стефано” 1 
27. Ул.”Стоян Заимов” 1 
28. Ул. Струма” 1 
29. Ул. „Цар Асен I ви” 1 
30. Ул. „Христо Ботев” 8 
31. Ул. „Втори юни” 1 
32. Ул. „Вардар” 6 
33. Ул. „Милин камък” 1 
34. Ул. „Огоста” 1 
35. Ул. „Осогово” 1 
36. Ул. „Генерал Гурко” 2 
37. Ул. „Поп Тодор Врачански” 1 
38. Ул. „Сестри Хаджикръстеви” 1 

Всичко: 62 
 

Земеделската земя – ливади, пасища и мери по населени места е посочена в Таблица № 6.  
                                  Таблица № 6 

№ по 
ред 

Населено място Площ на ливадите, 
мерите и пасищата 

(дка) 

в т.ч. ОПФ 
 

(дка) 

в т.ч. чл.19 (само ливади, 
мери и пасища) 

(дка) 
1 2 3 4 5 

2  с. Баница  2540.399 63.754 2476.645 
3  с. Бели извор  3194.99 753.767 2441.223 
4  с. Веслец 798.014 0 798.014 
5  с. Вировско 1028.794 781.838 246.956 
6 с. Власатица 1692.181 722.11 970.071 
7 гр. Враца 13.720 13.720 0 
8 с. Върбица 797.398 784.218 13.18 
9 с. Голямо Пещене 2678.353 2193.327 485.026 
10 с. Горно Пещене 1111.319 848.14 263.179 
11 с. Девене 1207.764 55.82 1151.944 
12 с. Згориград 618.4 28.254 590.146 
13 с. Косталево 3815.259 2060.888 1754.371 
14 с. Лиляче 3527.891 1677.365 1850.526 
15 с. Лютаджик 3309.556 962.78 2346.776 
16 с. Мало Пещене 1002.199 0 1002.199 
17 с. Мраморен 3068.703 2207.293 861.41 
18 с. Нефела 1051.351 729.474 321.877 
19 с. Оходен 1748.494 0 1748.494 
20 с. Паволче 1129.105 266.038 863.067 
21 с. Тишевица 1443.852 1402.925 40.927 
22 с. Три кладенци 3464.612 0 3464.612 
23 с. Челопек 1662.219 1164.331 497.888 
24 с. Чирен 6706.844 6536.812 170.032 



25 с. Кулата и Бистрец 235.663 0 235.663 
 Общо: 47 847.08 23 252.854 24 5924 594.226 4.226 

Съгласно чл. 25 ал. 1 от ЗСПЗЗ /Закон за собствеността и ползването на земеделските 
земи/ ливадите, пасищата и мерите се предоставят за ползване при отглеждането на животни. 
 Отдадените под наем на земеделски производители животновъди за 2009г. – 2010 г. са  
3 741,368 дка.  
 
Земеделската земя – частна общинска собственост по населени места и размер на 
отделните имоти е посочена в Таблица №7:  

Таблица № 7 

Частна общинска собственост 

Под 3 дка от 3 до 10 дка над 10 дка Общо 

 
№ 
по 
ред 

Населено 
място 

бр. площ, дка бр. площ, дка бр. Площ, дка бр. площ, дка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Баница 0 0 3 17.229 3 149.754 6 166.983 
2. Лютаджик 13 19.873 8 39.336 8 291.149 29 350.358 
3. Паволче 9 15.239 1 6.816 2 38.657 12 99.369 
4. Девене 13 12.994 5 31.618 2 64.076 20 108.688 
5. Лиляче 0 0 1 9.726 4 832.653 5 842.379 
6. Косталево  12 22.075 16 107.069 47 425.831 75 554.975 
7. Голямо Пещене 3 4.275 7 41.92 29 7530.618 39 7576.813 
8. Три Кладенци 1 360.001 0 0 0 0 1 360.001 
9. Бели Извор 0 0 2 15.606 8 331.294 10 346.900 

10. Власатица 1 0.492 3 12.791 5 629.355 9 642.638 
11. Згориград 12 12.985 5 21.928 5 103.602 22 138.515 
12. Горно Пещене 11 21.109 12 70.762 20 986.856 43 1078.727 
13. Веслец 5 6.668 3 22.002 12 606.78 20 635.450 
14. Нефела 3 3.457 5 25.134 1 210.183 9 238.774 
15. Вировско 6 9.952 8 45.691 11 618.941 25 674.584 
16. Тишевица 3 5.728 2 11.800 3 147.682 8 165.210 
17. Оходен 7 9.230 14 74.260 6 90.934 27 174.424 
18. Чирен 3 2.639 3 17.061 7 293.728 13 313.428 
19. Мраморен 12 9.435 1 4.965 0 0 13 14.400 
20. Челопек 2 2.158 3 32.577 24 2746.456 29 2781.191 
21. Върбица 86 115.742 53 288.302 14 558.614 153 962.688 
22. Враца 0 0 1 3.640 1 52.125 2 55.765 
23. Враца-квартали 0 0 0 0 0 0 0 0 
24. Мало Пещене 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общо: 202 634. 052 156 907.233 212 16 709.286 570 18 282.26 
 
Земеделска  земя  - собственост на закрити училища по населени места е посочена в 
Таблица №8 

Таблица № 8 
НТП  в т. ч. № 

по 
ред 

Населено 
място 

бр. 
имоти нива мера,пас. др. 

вид 

Общо  
площ / дка 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Власатица 2 2   150.000 
2. Върбица 1 1   12.999 
3. Голямо 

Пещене 
1 1   262.399 

4. Горно Пещене 1 1   10.001 
5. Девене 20 13   671.831 
    4   199.741 



     3  59.875 
6. Косталево 1 1   24.944 
7. Тишевица 4 3    172.818 
     1 29.359 

8. Чирен 23 16   484.675 
    5   281.065 
     2 45.304 
 Общо:      

 
Разпределението на горския фонд, собственост на Община Враца по населени места е 
посочен в Таблица № 9 
                        Таблица № 9 
№  Населени места Гори в горски 

фонд, дка 
Гори в земеделски 
земи, дка 

ОБЩО: 

1. с.Охрид,Община 
Бойчиновци,Област Монтана 

1774.991  1774.991 

2. Кв.Бистрец,Община Враца 5000,003  5000,003 
3. с. Згориград,Община Враца 2850  2850 
4. с.Очиндол,Община 

Мездра,Област Враца 
128.522  128.522 

5. с.Паволче  6.816 6.816 
ОБЩО:  9753.516 6.816 9760.332 

 
Търговските дружества с общинско участие са посочени в Таблица № 1    

                 Таблица № 10          
№  Наименование Дялово участие % 
1 „БКС” ЕООД – Враца 100 
2 „Тролейбусен транспорт” ЕООД - Враца 100 
3 „Спортни имоти” ЕООД 100 
4 „Общински пазари и тържища” ЕООД – Враца 100 
5 „Обредни дейности” ЕООД – Враца 100 
6 „Враца– Търговия” ЕООД  /в ликвидация/ 

 
100 

7 „Паркинги и гаражи” ЕООД 100 
8 РТВ „Вестител”  ЕАД 100 
9 .„Екопроект” ООД – Враца 75  
10 „Свежест” ООД – Враца 40  
11 „В и К”  АД, Враца 20 

 
 

IІI.  ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ  ПРИХОДИ  И  НЕОБХОДИМИТЕ  РАЗХОДИ, 
СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С 
ИМУЩЕСТВО – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  

№ 
 

 
Вид  дейност 

Прогнозни 
стойности 

в лв. 
  

ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ 
 

 А.   ОТ   УПРАВЛЕНИЕ  НА  ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  

1. Отдаване под наем на помещения, терени, язовири и общински 
жилища 

950000 

2. Отдаване под наем на движими вещи - 
3. Отдаване под аренда на земеделска земя 20000 



4. Концесии 57300 
5. Дивиденти 26900 
 Всичко от управление на имоти-общинска собственост 1 054 200 
 Б.   ОТ   РАЗПОРЕЖДАНЕ С  ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  
1. Продажба на имоти-общинска собственост – ДМА 800000 
2. Учредени вещни права – НДМА  170000 
3. Продажба на общинска земя – УПИ и ПИ 800000 
 Всичко от разпореждане с имоти-общинска собственост 1 770 000 

  
ВСИЧКО ПРИХОДИ  

2 824 200 

 
 

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ  
 

 

1. За технически дейности (скици, вписване на АОС, оцифряване на 
УПИ и др.) 

10000 

2. За изготвяне на експертни оценки  5000 
3. За обявления 10000 
4.  Възлагане на добив на дървесина 50000 

5. Финансово икономически анализи, във връзка с обявяване на 
концесии 

15000 

  
ВСИЧКО РАЗХОДИ 
 

90000 

 
Приходите от общинско имущество  са обвързани с проектобюджета за 2010 год. на 

Община Враца.  
 
III.  ОПИСАНИЕ  НА ИМОТИТЕ,  КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 
ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА  ПРОДАЖБА, ЗА  УЧРЕДЯВАНЕ  
НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА  ИЛИ  ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ 

 
          За имотите, към които има траен интерес за наемане под наем (най-вече терени в 
централната градска част и в ж. к. „Дъбника” ), трябва да продължи процедурата за отдаване 
под наем с цел придобиването на ежегодни приходи в общинския бюджет, което ще доведе до 
финансова стабилност на общината. 
 Във връзка с изпълнението на основните задачи по организация, управление и 
стопанисване на общинската собственост предлагаме конкретни мерки, разделени в няколко 
групи: 
 
А.  ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ВРАЦА  ИМА НАМЕРЕНИЕ  ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ 
          Към момента под наем са отдадени 88 бр.помещения, 628 бр. терени за поставяне на 
сглобяеми конструкции с търговско или стопанско предназначение, 580 броя терени за 
поставяне на сглобяеми гаражи, 771 бр. общински жилища- апартаменти, 13  бр. водоеми,  
4393,22 дка земеделски земи, в това число 3 741,368 дка пасища и мери. 

Резерви има в отдаването по наем на бивши училища и детски градини. Сградите не се 
поддържат и охраняват, рушат се и не са в добро физическо и експлоатационно състояние.За 
решаване на проблема, възможностите са както следва:  

1.1. Да се преразгледат Решенията на Общинският съвет за закритите училища на 
територията на Община Враца, във връзка с изискването материално техническата база да бъде 
използвана за нуждите на образованието, културата и социалните дейности. 
 1.2. Отделяне на капиталови разходи от общинския бюджет за възстановяване и ремонт 
на сградите.След привеждане на обектите в добро експлоатационно и техническо състояние да 
се проведе процедура за отдаване под наем, което би съхранило тези обекти. Дългосрочното 



отдаване под наем на такива неизползвани общински обекти ще доведе до възвръщане на 
вложените разходи, както и поддържането им. 
 1.3. В случай, че няма проявен интерес към сгради, собственост на Община Враца и не е 
целесъобразно привеждането им в добра физическа и експлоатационна годност (т.е стойността 
на ремонтните работи ще е повече от бъдещи приходи от наеми), следва да се проведе 
процедура за продажба на тези недвижими имоти, съгласно разпоредбите на ЗОС и НРПУРОИ 
на ОбС-Враца.  

Община Враца разполага и с голям брой ливади, пасища и мери.Те заемат основен % дял 
от общинския поземлен фонд. 

Характерно за обективното състояние към момента на пасищата е липсата на грижи от 
страна на стопаните на животни и безвъзмездно ползване.Голям проблем е и повсеместното 
развитие на различни видове храстовидна и полу-храстовидна растителност, която обхваща 
голяма част от тяхната територия.Това намалява пространството за паша на животните и още 
повече земеделските стопани губят интерес да поддържат тези терени в добър за 
предназначението си вид и състояние. Пасищата се нуждаят от почистване.Следва да се отделят 
средства от Общината за тяхното целесъобразно стопанисване. 
 Проблем са и маломерните имоти, пръснати в различни масиви и местности. 

Резерви има в отдаването по наем на земеделските земи, собственост на ликвидираните 
училища, за които липсва произнасяне на Общинския съвет. 

Проблем за Община Враца е ползването на общински терени за поставяне на сглобяеми 
гаражи без правно основание.От 2001 г. започна отдаването на такива терени под наем и към 
момента има сключени 600 бр. договори.За 160 бр.  ползватели на общински терени или не са 
сключили договори за наем, от което Общината търпи пропуснати ползи /приходи от наем/ или 
пък техните гаражи са поставени извън застроителен режим, с което загрозяват жилищните 
комплекси. Това е голям проблем, защото се създава негативно обществено мнение у 
гражданите, които са изрядни ползватели на общински терени.Общинската администрация е 
предприела процедури по изземване на тези конструкции по реда на чл.65 от ЗОС и тяхното 
принудително премахване. През 2009 год. са премахнати 60 броя гаражни клетки. Извършена е 
реорганизация на процедурата по отдаване под наем на общински поземлени имоти за 
поставяне на гаражни клетки. С оглед на по-ефективен контрол съществуващите две бази са 
обединени.Предстои обявяване на конкурси за учредяване право на строеж върху общински 
терени в ж. к. „Сениче” и ж.к. „Дъбника” за изграждане на групи от гаражни клетки, съгласно 
предвижданията на Застроителния план на комплексите. 

1.4.Друго направление при отдаването под наем на частна общинска собственост са 
общинските жилища. Към момента има отдадени 788 бр. жилища, Община Враца не разполага 
със свободни общински жилища.Картотекирани са 214, като само за 2009 г. са картотекирани  
нови 74 семейства като нуждаещи се от жилища.На сайта на Община Враца е обявен списъка за 
настаняване под наем в общински жилища за 2009 год.Общинската администрация извършва 
постоянна актуализация и контрол на имотното и семейно положение на подалите молби за 
картотекиране и на тези които вече са настанени.На нередовните наематели се връчват 
заповеди за прекратяване на наемните отношение и извеждане от жилищата.За 2009 г. са 
освободени 28 жилища и в тях са настанени нови наематели по реда на списъка за настаняване 
в общински жилища.  
 1.5.В дългосрочен план ще се търси решение на липсата на нови общински жилища, за 
задоволяване на социалните ангажименти на общината.Един от възможните начини е 
учредяване на право на строеж за построяване на жилищни кооперации срещу имотно 
обезщетение на Община Враца, съгласно НПУРОИ, приета от ОбС-Враца. 
 1.6.За осъществяване на жилищната политика ще се търсят начини за кредитиране на 
Община Враца по програми към МРРБ за изграждане на еднофамилни къщи за ромското 
население, които са реализирани вече в други общини. Възможни терени за такива 
мероприятия са терени в чертите на града, както и земеделски земи в близост до регулацията на 
гр. Враца, след провеждане на процедури по преотреждане или включване в регулация. 
 Друг начин за решаване на жилищния проблем е изготвяне на ЧИПУП/ПРЗ/ по плана на 
гр.Враца, като се оформят жилищни УПИ на преференциални цени за хора с трайно 
незадоволени жилищни нужди. 



 1.7.По отношение на отдаването под наем на земеделски земи, прави впечатление, че 
много малка част от общинския поземлен фонд се отдава под наем или под аренда.Сключените 
договори за отдаване под наем на земеделски земи, стопанисвани от Общината за стопанската 
2009-2010 г. са 35 бр.  

Причина за това е, че около 40% от  земеделските имоти не са обработваеми и не се 
проявява интерес към тях.Бъдещата политика на общината е дългосрочното отдаване под 
аренда на земеделските земи, което ще даде сигурност на частните селскостопански 
производители и ще подобри качеството на земеделските земи.  
 1.8.По отношение на стопанисването на водоемите – публична общинска собственост до 
сега се прилагаше процедурата по чл.14 ал.7 от ЗОС за отдаване под наем. Нов момент при 
управлението на този вид собственост е по-дългосрочното им отдаване на концесия, което ще 
позволи на наемателите/концесионерите да извършват необходимите инвестиции, свързани с 
тази дейност, като прочистване на водоемите, укрепване на язовирните стени и зарибяване и др. 
  
А.1. Имоти за предоставяне под наем - сгради, части от сгради/помещения, терени  
 

№ ИМОТ/ОБЕКТ 
площ 

/кв.м/ 

1. Помещение-пивница в с. Веслец 36.00 

2. 
Помещение- бивш млекосъбирателен пункт, находящ се в 
сградата  на (приземния етаж)  на нефритен стол с. Горно 
Пещене с обща площ                                                                                                                                                                                                                                                                                              

11.20 

3. Помещение в сградата на наркооп в с. Вировско  

4. Помещение в сградата на Кметството в с. Веслец 39.00 

5. Помещение в сградата на здравна служба с. Горно Пещене  33.50 

6. Бивш млекопункт в с. Баница 20.00 

7. Гаражна клетка в жил. блок “Проектант”  18.00 

8. Кафе – сутерен административна сграда в Община Враца 100.00 

9. 
Терени за монтиране на преместваеми обекти (павилиони) след 
одобрена схема от Гл. архитект в района на ж.к. „Дъбника”  и 
пазарна площадка до блок 26  

 

10 Общински терен в район №73, обект №3 представляващ 
паркинг в ЖК"Дъбника" до бл.25 350.00 

11 Общински терен в район №73, обект №30, представляващ 
паркинг пред бившия "РУМ" в ЖК"Дъбника" 750.00 

12 Общински имот, представляващ терен, в район №18, обект 
№236, находящ се в Ученическия комплекс 32.00 

13 Терени за монтиране на преместваеми обекти (павилиони) след 
одобрена схема от Гл. архитект в района на Болницата  

14 Терени за монтиране на преместваеми обекти (павилиони) след 
одобрена схема от Гл. архитект в района на ж.к. „Металург”   

15 Терени за монтиране на павилиони за продажба на цветя след 
одобрена схема от Гл. архитект  



16 Терени за монтиране на павилиони за продажба на вестници 
след одобрена схема от Гл. архитект  

17 Помещения в сградата на ТПО(б)  

18 Приземен етаж в сградата на УНСС за кафе - аперитив 100.00 

19 Общински терен в район №18, обект №36 представляващ бивш 
Бикарник в ж.к."Сениче" 200.00 

20 Помещение в сграда находяща се до Кметството в с. Паволче за 
кафе-аперитив 78.00 

 
А.2. Имоти за предоставяне на концесия 
 

№ ИМОТ/ОБЕКТ- ЯЗОВИРИ 
площ 

/дка./ 

1. Язовир „Влашки дол” в с. Бели извор с АОС№150/01.03.2000г. 190.305 

2. Язовир „Косталево” в с. Косталево с АОС№148/01.03.2000г. 66.294 

3. Язовир „Дедова могила” в с. Вировско АПОС№1495/13.03.2009г. 15.761 

4. Язовир „Лесконож” в с. Голямо пещене с АОС№143/01.03.2000г. 174.573 

5. Язовир „Под кръста” в с. Тишевица с АОС№146/01.03.200 101.631 

6. Язовир „Енева” в с. Тишевица с АОС№145/01.03.2000 179.468 

 
Забележка:  През второто полугодие ще бъдат обявени за отдаване под наем още 25 бр. имоти, 

чиито наемен  изтича.  
Всички договори за наем за преместваеми обекти за търговска и други обслужващи 

дейности поставени върху общински терени въз основа на схема, одобрена от главния архитект 
по реда на  чл. 120 а) от ППЗТСУ и по реда на чл. 56 от ЗУТ  са прекратени. 

Предстои обявяване на конкурси за отдаване под наем на терени за поставяне на 
преместваеми обекти за търговска и други обслужващи дейности, след утвърждаване на 
единна схема на терени за поставяне на преместваеми обекти от Общинския съвет. 
  
А.3. Земеделски земи за предоставяне под наем/аренда 
       

№ по 
ред 

Землище Местност НТП Категория Площ в дка 

1. Голямо Пещене Милин камък нива III 140.420 
  Милин камък нива III 528.824 
  Милин камък нива III 782.875 
  Милин камък нива III 395.330 
  Милин камък нива II 632.508 
  Милин камък нива II 331.616 
  Милин камък нива II 193.331 
  Милин камък нива III 363.526 
  Милин камък нива III 211.508 

 

 



Забележка:  През второто полугодие ще бъдат предадени  в собственост на Община Враца  
земеделските земи по чл. 19,  /резултативен фонд/, които ще бъдат отдадени  под наем/аренда чрез 
публичен  търг. 

След ревизиране и актуване на земите, собственост на закритите училища, същите ще 
бъдат обявени за отдаване под наем на публичен търг. 
 
А.4. Добив на дървесина 

 
№ по 
ред 

Землище Имот №  НТП Куб. м. 

1. Згориград 117034 гора  30 
2. Згориград 133015 гора  290 
3. Згориград 132012 гора  1610 
4. Згориград 132005 гора  770 
 Общо:   2700 

 
        Б.ИМОТИ, С КОИТО ОБЩИНА ВРАЦА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ИЗВЪРШИ РАЗПОРЕДИТЕЛНИ  
СДЕЛКИ  

Плюсове и възможности 
 С реализиране продажбата на предложените обекти, ще изпълняваме основните 
направления от стратегията и политиката на Община Враца относно: 
 подкрепа на инициативните, предприемчивите граждани, граждани с инвестиционни  

намерения; 
 създаване условия  и  подпомагане на малкия и средния бизнес, с цел създаване на нови 

работни места; 
 подкрепа на жилищното строителство в града и желанието на врачанина да създаде 

собствен семеен дом; 
 по-добро стопанисване и оформяне на градското пространство и урбанизираните територии 

чрез: актуализиране на Подробния устройствен план /ПУП/ по жилищни комплекси и 
регламентиране на терени с траен статут за общественно обслужване както и на терени за 
строителство и поставяне на гаражни клетки; 

 не на последно място това е финансова обезпеченост на инициативите на общината по 
оформяне на инфраструктурата, социалните дейности, дейностите в областта на 
здравеопазването, образованието, културата и туризма. Обезпечава нашето съфинансиране 
на защитени проекти. 

  
 Б.1. Имоти за продажба    
 

No 
  Вид на имота Местонахождение 

Акт 
за 

ОС 

Площ 
 в   
м2 

1 2 3 4 5 

1. 

Незастроен урегулиран поземлен 
имот, отреден за жилищно 
строителство 
/ниско застрояване до 10м/ 

гр.Враца, 
УПИ ХХIIІ, кв.76, ж.к.”Река Лева”, 
ул.”Хан Аспарух”  № 33 - 
п.и. с идентификатор 12259.1013.487 

1417 887.00 

2. 

Незастроен урегулиран поземлен 
имот, отреден за жилищно 
строителство 
 /ниско застрояване до 10м/ 

 гр.Враца, 
УПИ ХХVIІ, кв.76, ж.к.”Река Лева”, 
ул.”Цар Симеон I”  № 18  
п.и. с идентификатор 12259.1013.486 

1416 870.00 

3. Незастроен урегулиран поземлен 
имот, отреден за жил. строителство 

с.Челопек 
УПИ VIIІ , кв.4  1404 760.00 

4. Незастроен урегулиран поземлен 
имот, отреден за жил. строителство 

с.Челопек, 
УПИ  VII, кв.4  1405 540.00 

5. Незастроен урегулиран поземлен 
имот, отреден за жил. строителство 

с.Челопек, 
УПИ VI кв.4  

1406 765.00 



6. Незастроен урегулиран поземлен 
имот, отреден за жил. строителство 

с.Челопек, 
УПИ  V, кв.4 1407 775.00 

7. Незастроен урегулиран поземлен 
имот, отреден за жил. строителство 

с.Челопек, 
УПИ ІV, кв.4   1408 510.00 

8. Незастроен урегулиран поземлен 
имот, отреден за жил. строителство 

с.Челопек, 
УПИ IІІ, кв.4 1409 490.00 

9. Незастроен урегулиран поземлен 
имот, отреден за жил. строителство 

с.Челопек, 
УПИ IІ, кв.4 1410 555.00 

10. Незастроен урегулиран поземлен 
имот, отреден за жил. строителство 

с.Челопек 
УПИ IX, кв. 4  1403 580.00 

11.  Незастроен урегулиран поземлен 
имот отреден за магазин 

с.Челопек, 
УПИ X, кв.4 1402 

  
215.00 

  

12. Незастроен урегулиран поземлен 
имот, отреден за жил. строителство 

с.Челопек, 
УПИ XІ, кв.4 

1401 660.00 

13. Незастроен урегулиран поземлен 
имот, отреден за жил. строителство 

с.Челопек, 
УПИ XІІ, кв.4  1400 620.00 

14. Незастроен урегулиран поземлен 
имот, отреден за жил. строителство 

с.Челопек, 
УПИ XІІI, кв.4 1399 550.00 

15. 
Незастроен урегулиран поземлен 
имот, отреден за нискоетажно 
жилищно застрояване и КОО  

гр.Враца, 
УПИ ІV, кв.60-а, ж.к.”Река Лева” - 
П.и. с идентификатор 12259.1014.207 

1277 479.00 

16. 
Незастроен урегулиран поземлен 
имот, отреден за нискоетажно 
жилищно застрояване и КОО  

гр.Враца, 
УПИ ІІІ, кв.60-а, ж.к.”Река Лева” - 
П.и. с идентификатор 12259.1014.206 

1278 409.00 

17. 
Незастроен урегулиран поземлен 
имот, отреден за нискоетажно 
жилищно застрояване и КОО  

гр.Враца, 
УПИ ІІ, кв.60-а, ж.к.”Река Лева” - 
П.и. с идентификатор 12259.1014.205 

1279 422.00 

18. 
Незастроен урегулиран поземлен 
имот, отреден за нискоетажно 
жилищно застрояване и КОО  

гр.Враца, 
УПИ І, кв.60-а, ж.к.”Река Лева” - 
П.и. с идентификатор 12259.1014.204 

1280 471.00 

19. 
Поземлен имот, ведно с масивна 
двуетажна 
жилищна сграда 

гр.Враца, ж.к.”Околчица”, 
кв.211, УПИ ХV-3167, 
п.и. с идентификатор 
12259.1023.238 по Кадастрална 
карта, с адрес ул."Веслец" №9 

1111 

  
 

Поземлен  имот: 
299.00 

сграда:  
ЗП -  89.00 

 
 

20. 

Поземлен имот , ведно с  
масивна  двуетажна                         
жилищна сграда и стопански сгради 
 

гр.Враца,  ж.к.”Околчица”, кв.211, 
УПИ ХІІІ-5016, 3169, 
п.и. с идентиф. №12259.1023.97 по 
Кадастрална карта 
с адрес ул."Веслец"№13,  

1112 

Поземлен  имот: 
425.00 

Сгради :  
1. двует. сграда:  

ЗП -128.00 
2. гараж:  

ЗП -14.00 

3. гараж:  
ЗП -16.00. 

4. стоп. сграда:  
ЗП – 26.00 

5.друга сграда:  
ЗП – 15.00 

21. 
Поземлен имот,  
ведно с масивна двуетажна жилищна 
сграда  

гр.Враца,  ж.к.”Металург”, 
кв.90,  пл.№5149,   
с адрес 
ул."Поп Т. Врачански" №12,  
п.и. с идентиф. №12259.1012.243 по 
Кадастрална карта 

1103 

 Поземлен имот: 
23600 

сграда:  
І-ви ет. 101.00 

ІІ-ри ет. 101.00 
сутерен 80.00 

22. Поземлен имот , ведно с масивна 
двуетажна жилищна сграда  

 
гр.Враца,  ж.к.”Металург”, кв.240-б, 
УПИ ІІ-5149,  с адрес 
ул."Бр. Миладинови"№3  
П.и. с идентиф. №12259.1012.299 по 
Кадастрална карта 

1108 

 Поземлен имот: 
350.00 

сграда:  
І-ви ет. 97.00 

ІІ-ри ет. 97.00 
сутерен 76.00 



23. 
Незастроен урегулиран поземлен 
имот, отреден за комплексно 
застрояване  

 
гр.Враца, 
УПИ XІХ, кв.121, ж.к.”Дъбника” - 
п.и. с идентификатор 12259.1010.250 

1427 494.00 

24. 
Незастроен урегулиран поземлен 
имот, отреден за комплексно 
застрояване  

гр.Враца, 
УПИ XХ, кв.121, ж.к.”Дъбника” - 
п.и. с идентификатор 12259.1010.249 

1428 369.00 

25. Незастроен урегулиран поземлен 
имот, отреден за жил.  строителство 

 
с.Мраморен , УПИ ІІ-431, кв.86, 
 

1421 1 250.00 

26. Незастроен урегулиран поземлен 
имот, отреден за жил. строителство 

с.Челопек, 
УПИ V, кв.3  

1411   490.00 

27. Незастроен урегулиран поземлен 
имот, отреден за КОО  

гр.Враца, 
УПИ V, кв.131, ж.к.”Дъбника”. 
П.и. с идентиф. №12259.1010.203 по 
Кадастрална карта  

1244 1 344.00 

28. Поземлен имот /дворно място/,  
ведно с масивна   жилищна сграда  

 
гр.Враца,  ж.к.”Околчица”, кв.211, 
УПИ ХІ-3259, 
с адрес ул."Сан Стефано" №15,  
П.и. с идентиф. №12259.1023.99 по 
Кадастрална карта 

1110 

 Поземлен имот: 
416.00 
сграда:  

 етаж 47.00 
сутерен 47.00  

29. 
Незастроен урегулиран поземлен 
имот, отреден за обществено 
строителство 

 
гр.Враца, ЦГЧ1, кв.166, 
УПИ ІХ-2986,  ул.”Речка” 
П.и. с идентиф. №12259.1019.298 по 
Кадастрална карта  

1182 249.00 

30. 
Втори етаж с полуетаж от двуетажна 
жил. сграда, ведно ид.ч. от общи 
части 

 
гр. Враца, 
УПИ І, кв.68, ЦГЧ,  
ул."Хр.Ботев" и 
ул."Петропавловска" 

1034 
етаж:  

 143.00 м2; 
мазе:  

 13.65  м2; 

31. 
 
Незастроен урегулиран поземлен 
имот /УПИ/ 
 

УПИ ХХVІІІ,кв.105,ж.к.“Сениче  -  803 3380.00 

32. 
 
Незастроен урегулиран поземлен 
имот /УПИ/ 
 

УПИ ХХVІ, кв.28, с.Згориград 637 5200.00 

33. 
Незастроен урегулиран поземлен 
имот /УПИ/, отреден за жилищно 
строителство  

с.Нефела, 
УПИ VІ, кв.4,  1605 308.00 

34. 

 
Незастроен урегулиран поземлен 
имот /УПИ/, отреден за жилищно 
строителство 

гр.Враца,  ж.к.”Втори юни”, 
кв.200,  УПИ VІІІ-833,832,828  
с адрес ул."Георги Бързашки" №3,  
П.и. с идентификатор  12259.1018.226 
по Кадастрална карта 
 

1595 226.00 

35. 

 

Незастроен урегулиран поземлен 
имот, отреден за жилищно 
строителство 

гр.Враца,  ж.к.”Река Лева”, 
кв.62,  УПИ ХІ-677  
с адрес ул."Преслав" №3,  
П.и. с идентификатор  12259.1014.212 
по Кадастрална карта 
 

1604 376.00 

36. 
Незастроен урегулиран поземлен 
имот, отреден за жилищно 
строителство 
 

гр.Враца,  ж.к.”Река Лева”, 
кв.62,  УПИ Х-677  
с адрес ул."Граф Игнатиев" №8,  
П.и. с идентификатор  12259.1014.213 
по Кадастрална карта 

1603 356.00 

37. Поземлен имот, ведно с едноетажна 
жилищна сграда и селскостопанска 

гр.Враца,  ж.к.”Река Лева”, 
кв.62,  УПИ ІІ-679  1598 

 Поземлен имот: 
40400 

Жил.сграда:  



сграда – сградите  не  се  запазват с 
постоянен  статут и е предвидено 
средноетажно застрояване (от 10 до 15 м), 
съгласно ЧИПУП /ПРЗ/, одобрен със 
Заповед №1527/2006 г. – 

с адрес ул."Христо Ботев" №95,  
П.и. с идентификатор  12259.1014.214 
по Кадастрална карта 
  

103.00 

Стоп.сграда:  
55.00 

 

38. 

Поземлен имот, ведно с едноетажна 
жилищна сграда – сградата  не  се  
запазва с постоянен  статут и е  предвидено 
средноетажно застрояване (от 10 до 15 м), 
съгласно ЧИПУП /ПРЗ/, одобрен със 
Заповед №1527/2006 г. – 

 

гр.Враца,  ж.к.”Река Лева”, 
кв.62,  УПИ V-673  
с адрес ул."Христо Ботев" №87,  
П.и. с идентификатор  12259.1014.240 
по Кадастрална карта 
  

1599 

 Поземлен имот: 
30200 

Жил.сграда:  
59.00 

 

39. 

Поземлен имот, ведно с две 
едноетажни жилищни сгради и 
селскостопанска сграда– сградите  не  
се  запазват с  постоянен  статут,  
предвидено ниско  застрояване ( до 10 м), 
съгласно ЧИПУП /ПРЗ/, одобрен със 
Заповед №1527/2006 г. – 

 

гр.Враца,  ж.к.”Река Лева”, 
кв.62,  УПИ VІІІ-672  
с адрес ул."Граф Игнатиев" №4,  
П.и. с идентификатор  12259.1014.241 
по Кадастрална карта 
  

1602 

 Поземлен имот: 
25400 

Жил.сграда:  
60.00 

Жил.сграда:  
38.00 

Стоп.сграда:  
26.00 

40. 

Поземлен имот, ведно с двуетажна 
жилищна сграда, втори етаж от 
двуетажна жил.сграда и гараж –  без   
първи  етаж  със съответното право на 
строеж  от  двуетажната жилищна сграда  с 
идентиф. 12259.1014.215.2. 
Сградите  не  се  запазват с  постоянен  
статут,  предвидено средноетажно 
застрояване (от 10 д0 15 м), съгласно 
ЧИПУП /ПРЗ/, одобрен със Заповед 
№1527/2006 г.  

 

гр.Враца,  ж.к.”Река Лева”, 
кв.62,  УПИ VІ-670,671  
с адрес ул."Граф Игнатиев" №2 и 
ул."Христо Ботев" №85,  
П.и. с идентификатор  12259.1014.215 
по Кадастрална карта 
  

1600 

 Поз. имот: 
50000 

Двует. жил. 
сграда :  

І-ви ет. 81.20 
ІІ-ри ет. 95.80 

Втори етаж от 
сграда:  

76.65 

Гараж:  
20.00 

41. 

Поземлен имот, ведно с двуетажна 
жилищна сграда – сградата  не  се  
запазва с  постоянен  статут  и  е  
предвидено средноетажно застрояване (от 
10 д0 15 м), съгласно ЧИПУП /ПРЗ/, 
одобрен със Заповед №1527/2006 г. – 

 

гр.Враца,  ж.к.”Река Лева”, 
кв.62,  УПИ VІІ-669,4694  
с адрес ул."Христо Ботев" №83,  
П.и. с идентификатор  12259.1014.216 
по Кадастрална карта 
  

1601 

 Поземлен имот: 
31500 

Жил.сграда:  
І-ви ет. 77.60 

ІІ-ри ет. 77.00 

42. 

 

 
Незастроен  урегулиран поземлен 
имот, отреден за обществено 
строителство  
 

гр.Враца,  ж.к.”Река Лева”, 
кв.67,  УПИ ХІІІ  
бул.”Крайречен”,  
П.и. с идентификатор  12259.1014.220 
по Кадастрална карта 
 

1592 696.00 

43. 

 
2/3 ид.ч. от поземлен имот, ведно с 
двуетажна жилищна сграда – 
 

гр.Враца,  ЦГЧ, 
кв.156,  УПИ ХХХІІ-2041  
с адрес ул."Ил. Кръстеняков" №10-а,  
П.и. с идентификатор  12259.1018.302 
по Кадастрална карта  

1542 

 Поземлен имот: 
15800 

Жил.сграда:  
І-ви ет. 49.00 

ІІ-ри ет. 49.00 

сутерен 53.90 

44. 

Незастроен урегулиран поземлен 
имот,  
отреден за обществено строителство 
– 

гр.Враца,  ж.к."Медковец"- 
ж.к."Младост", кв.260,  УПИ ХХІV  
ул.”Кръстьо Бързаков”,  
П.и. с идентификатор  12259.1026.291 
по Кадастрална карта 

1615 154.00 

45. 
Незастроен урегулиран поземлен 
имот, отреден за общ. обслужване 

 

гр.Враца, 
УПИ VІ, кв.128, ж.к.”Дъбника” - 
П.и. с идентификатор 12259.1010.210 

1272 138.00 

46. Незастроен урегулиран поземлен 
имот, отреден за КОО –  

гр.Враца, УПИ V, кв.131, 
ж.к.”Дъбника” –  
П.и. с идентиф. 12259.1010.203  

1244 1 344.00 

47. 

 
Незастроен урегулиран поземлен 
имот, отреден за произв. и складова 
дейност –  
 

гр.Враца, УПИ ХІІІ, кв.1, 
“Хранително-вкусова  зона”,   
П.и. с идентиф. 12259.1010.203  

1494 9 662.00 

 

 Б.3. Терени за учредяване право на строеж 



 
 
 

 
No  Местонахождение 

и вид на предвидената за построяване сграда 

Акт за 
общ. 

собств  

Разгъната 
застроена площ 

(РЗП) м2 
 

1. 
Терен  в УПИ І, кв.149, ж.к.”Дъбника”, гр.Враца – отреден за 
построяване на17 бр.  гаражни клетка – от №1 до №17 1000 гаражна клетка 

по 18.00 

2. Терен в УПИ ХХІІ, кв.146, ж.к.“Дъбника” гр.Враца, - за 29-32 бр. 
гаражи  796 583.00  

3. гр.Враца,Терен в УПИ ХІV, кв.121, ж.к.“Дъбника” –  
за построяване  на гаражни клетки 800 1803.00  

4. гр.Враца,Терен в УПИ І, кв.111,  
ж.к.“Сениче” – за построяване  на гаражни клетки 801 426.00  

5. гр.Враца,Терен в УПИ ХХV, кв.105, ж.к.“Сениче” – 
 за построяване  на гаражни клетки 802 534.00  

 
 

Забележка: В процес на изготвяне са ЧИ на  ПУП относно обособяване на общински 
урегулирани поземлени със съответно застрояване, както и предвиждане на терени с цел 
учредяване право на строеж за сгради със стопанско/търговско предназначение.След влизане в 
сила на изготвените ЧИ ПУП и съставяне на актове за общинска собственост, списъците ще 
бъдат актуализирани и допълнени. 

След извършване проверка на място и по действащите застроителни планове за 
ж.к.Подбалканска, ж.к. Толбухин юг, списъкът ще бъде допълнен с незастроени общински 
терени, предвидени за индивидуално и групово жилищно строителство.                            
Извършва се инвентаризация на имотите в кметствата и след съставяне на актове за общинска 
собственост, имотите  които не се ползват ще бъдат включени в списъка за продажба. 

В.УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ 
Предстои реорганизация на търговските дружества със 100% общинско участие, във 

връзка с оптимизиране дейността им, след приемане на отчет за финансово икономическите 
резултати за 2009 год. Общинския съвет. 

 
ІV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 
ПРИДОБИЕ И СПОСОБИТЕ ЗА ТЯХНОТО ПРИДОБИВАНЕ 
В Закона за общинската собственост и НПУРОбИ са регламентирани способите за придобиване 
на общинска собственост. Основни аспекти, по които следва да се работи от общинска 
администрация са: 
-Прехвърляне в собственост по реда на чл.54 от ЗДС в полза на общината имоти които не са 
вече нужни на държавата. 
-Възстановени земеделски земи и гори по закон. 
-Земеделски земи – резултативен фонд, за които десет годишния срок от влизане плана за 
земеразделяне е изтекъл и които съгласно ЗСПЗЗ стават собственост на Община Враца. 
-Завземане на безстопанствени имоти, съгласно процедурите от НПУРОбИ, в полза на 
общината. 
-Ликвидиране на съсобствеността на общината с физически и  юридически лица /поземлени 
имоти и др./. 
-Да се прехвърлят в полза на община Враца, имоти включени в ДМА на Общински търговски 
дружества в ликвидация . 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Настоящата програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост в Община Враца през 2010 г. се приема на основание чл.8, ал.9 от Закона за 
общинската собственост, в изпълнение на Стратегията за управление на общинската 



собственост за периода 2009 – 2011 г. По своята същност тя е отворен документ и може да 
се актуализира през годината.  
 Настоящата програма  е разработена от общинската администрация.  


