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П Р О Т О К О Л   № 7 
 

 Днес 20.02.2012 година от 10,00 часа се проведе редовно заседание на Общински 
съвет – Враца в Аулата на СОУ „Христо Ботев” – Враца. 
 Присъстваха 37 общински съветници.  
 Председателят на общинския съвет инж.Петя Аврамова обяви кворум в залата, откри 
заседанието в съответствие с чл.49, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на 
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и 
даде думата за разисквания и предложения по проекта за дневен ред: 
 Направи се следното предложение за допълнение на проекта за дневен ред: 

Да се включи като т.3 от дневния ред Докладна записка относно: Допълнение и 
изменение на Решение № 57 от Протокол № 6 от 31.01.2012г. 

Предложението се подложи на гласуване и прие със следния вот: 
ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА – 34 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
  

След проведените разисквания, общинският съвет реши заседанието да протече при 
следния дневен ред:  

1.Питания. 
2.Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска 

собственост през 2012г. 
       Докладва: инж. Николай Иванов 
       Кмет на Община Враца 
3. Допълнение и изменение на Решение № 57 от Протокол № 6 от 31.01.2012г. 
       Докладва: Васил Драганов 
       Общински съветник 
4.Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Враца за 2011г. 
       Докладва: инж. Николай Иванов 
       Кмет на Община Враца 
5.Приемане бюджета на Община Враца за 2012 година. 
       Докладва: инж. Николай Иванов 
       Кмет на Община Враца 
6.Разни. Питания на граждани. 

 
Дневния ред се прие със следния вот:  
ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА – 35 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

 
След направените разисквания Общински съвет взе следните решения:  
 
1.Питания. 
Инж. Николай Иванов – кмет на Община Враца отговори на питания, поставени от 

общински съветници на преходно заседание на Общински съвет – Враца.  
Общински съветници отправиха следните питания към Кмета на Община Враца: 
М.Николова: Относно течащия покрив на СОУ „Христо Ботев” – Враца: Кой е 

изпълнител на поръчката за ремонт на покрива през 2007-2008 г.? В гаранция ли е покрива? 
Каква ще бъде споделената отговорност между Вас и второстепенния разпоредител – 
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директора на училището за незабавно действие по отношение на извършването на 
аварийния ремонт? 

В.Кръстев: Относно влошената метеорологична обстановка и станалите в страната 
природни бедствия:В Община Враца приведени ли са в известност всички водоеми и има ли 
актуална информация за тяхното моментно състояние? Колко от тях са отдадени под наем, 
аренда или концесия и колко не се стопанисват? Какви мерки взема общината за контрол 
над тези водоеми и съществува ли към момента или при пролетно топене на снеговете някои 
от тях да прелее и предизвика бедствие? Какви са контролните мерки при всички обекти 
отдадени на концесия? 

Ем.Кюркчийски: Относно течащия покрив на МБАЛ „Христо Ботев” – Враца: На 
базата на дяловото участие,което има Община Враца в МБАЛ „Христо Ботев” – Враца какви 
са възможностите да отпусне някакви средства за ремонт на покрива и за овладяване на 
течовете днес и сега? В гаранционен срок ли е покрива на МБАЛ „Христо Ботев” – Враца и 
ако е да се потърси неговия изпълнител?  

Ив.Узунов: Относно дарена земеделска земя: Ако земята е наистина необработваема, 
то за гората може да се намери юридически начин средствата от нея да бъдат използвани за 
духовното развитие на Враца. По какъв начин средствата от гората могат да бъдат 
използвани за културата на Враца? Дарението е направено през 1999 г., а актуването 
през2009 г. От 1999 г. до 2009 г. каква е била собствеността и може би някой се е 
възползвал? 

Т.Василева: Относно течащите покриви на ПМГ „Акад.Иван Ценов” – Враца и други 
училища на територията на Община Враца: какви мерки ще се извършат за овладяване на 
тази критична ситуация? Какви строително-ремонтни дейности ще се извършат в тази 
посока? 

Кр.Донов: Относно снегопочистването: Каква е Вашата оценка за снегопочистването 
в града? Какви са средствата, които са изразходвани до този момент за снегопочистване – 
разходи за луга, химикали и др., разходи за гориво на снегопочистващите машини и разходи 
за ръчно почистване? 

Г-н Борис Трифонов – жител на гр.Враца също отправи питане към инж. Николай 
Иванов – Кмет на Община Враца: 

1.Относно безстопанствените кучета: Имам информация, че германка преди 3 години 
е подарила на Община Враца 25 000 евро да се издържат тези кучета. Тези пари ползвани ли 
са, не са ли ползвани? 

2.Относно Тротоарите и улиците с дупки в града: Да се отремонтират както трябва. 
3.Във връзка с гробовете: Един декар земя струва 350 лева, а погребалните бюра 

искат 350 лева за 2 кв.м. – помислете и решете този въпрос също. 
4.Защо трябва да плащаме като си паркираме колите, за да си свършим някоя работа? 
5.Относно канализацията на града: При силен дъжд подлеза при гарата се пълни с 

вода. 
 
2.Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска 

собственост през 2012 г. 
       Докладва: инж. Николай Иванов 
       Кмет на Община Враца 
 
При представяне на докладната записка и проекта за решение вносителя направи 

следното изменение:  
На стр.14 от Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска 

собственост през 2012 г. в т.1 от таблицата стойността 777 400 лева да се увеличи с 30 000 
лева и в т.3 стойността 90 000 лева също да се увеличи с 30 000 лева. 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 82 
 
ОТНОСНО: Приемане на „Програма  за управление и разпореждане с имотите – 

общинска собственост през 2012 г.” 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската 
собственост, чл.4 от НРПУРОИ и при мотиви подробно изложени в докладната записка  
  

РЕШИ: 
         

Приема на „Програма  за управление и разпореждане с имотите – общинска 
собственост през 2012 г.” 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 82 
ЗА – 33 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 82 

 
ПРОГРАМА 

 
ЗА  УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С  ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВРАЦА ПРЕЗ  2012 г. 
 

І.  ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ. 

 Основен приоритет, залегнал в Стратегията за развитие на Общината, е 
повишаването на  собствените приходи в общинския бюджет, реализирани при правилно 
управление на частната и публична общинска собственост.  
          Настоящата програмата отразява намеренията на Община Враца за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2012 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 и Стратегията за управление на общинската собственост, приета от Общинския съвет. 
 
           ІІ. УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 
  
   Община  Враца е собственик на  сгради, части от сгради, терени, върху които са 
изградени временни постройки, терени върху които са поставени преместваеми съоръжения, 
поземлени имоти и урегулирани поземлени имоти, жилища, земеделски земи и гори.  
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Начин на ползване на общинските имоти 
1.Имоти, които са необходими за нуждите на органите на общината или на 

юридически лица на издръжка на общинския бюджет 
1.1. Имоти публична общинска собственост, предоставени за управление на 

общински структури на делегирани бюджети  
Имотите  публична общинска собственост, предназначени за трайно задоволяване на 

обществени потребности от общинско значение за образователни, детски, младежки и други 
дейности са предоставени за управление на общинските училища, детски градини и детски 
ясли, като юридически лица на бюджетна издръжка. 

Ръководителите на юридическите лица осъществяват управлението на публичната 
общинска собственост в рамките на действащата нормативна уредба.Директорите на 
общинските училища отдават под наем имоти или части от тях чрез публичен 
търг.Условията и критериите на публичния търг се съгласуват с кмета на 
общината.Приходите от управлението на тези имоти постъпват в бюджета на училищата. 

1.2.Имоти, върху които е учредено безвъзмездно право на ползване 
В тези имоти се осъществяват дейности в обществен интерес за задоволяване на 

културните, спортни и други потребности на населението на Общината.От управлението на 
тези имоти Община Враца не формира приходи. 

1.3. Имоти, публична общинска собственост, в които се осъществяват социални 
дейности или се предлагат социални услуги 

От управлението на тези имоти в Общината не се формират приходи в общинския 
бюджет.Разходите по управлението на имота се планират  издръжката на съответната 
бюджетна дейност.  

1.4.Имоти общинска собственост, предоставени за управление на Общинските 
предприятия  

Приходите от управлението на тези имоти постъпват в общинския бюджет. 
1.5.Имоти общинска собственост, включени в капитала на търговските 

дружества 
Приходите от дивиденти от търговските дружества с общинско участие в общинския 

постъпват в общинския бюджет. 
Към 30 ноември приходите от дивиденти са в размер на 42196 лева. 
За 2012 г. очакваните приходи от дивиденти са в размер на  89522 лева. 
 
4.Нежилищни имоти – частна общинска собственост, които не се използват за 

осъществяване на дейността на органите на Общината или на юридически лица на 
общинска бюджетна издръжка,  които се отдават под наем, на концесия или с тях се 
извършват разпоредителни действия. 

Отдаването под наем на общинските имоти е начин за поддържане на имотите в 
добро състояние и осигуряване на трайни постъпления в общинския бюджет, както и 
осигуряване на възможност за предоставяне на условия за развитие на търговия, услуги, 
медицински дейности.  

Към края на м. декември на 2011 г. действащите договори за отдадени под наем 
нежилищни имоти и части от имоти ОС са 1124, разпределени по предназначение, както 
следва: 
  - Обекти за търговия,  офис, производствени дейности, услуги, гаражни клетки, 
реклама и др., изградени върху общински терени -1051 броя 

- Земеделски земи – 36  
- Политически партии - 1 

 - Неправителствени организации - 8 
- Лекари -  27 
Приходите от наем към м. декември 2011 год.  са в размер на 576 296 лева. 
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През 2012 год. ще бъдат предложени за отдаване под наем имотите, чийто наемен 
срок изтича през годината и имоти, както следва: 

 
Имоти за предоставяне под наем - сгради, части от сгради/помещения, терени 

 

№ ИМОТ/ОБЕКТ 
площ 

/кв.м/ 

1. Кухненски блок и столова в училището в с. Згориград 177.00 

2. Бивша дърводелска работилница в училището в кв. Бистрец  

3. Част от имот в сградата на общинска администрация за поставяне на 
самопродаваща машина (първи етаж) 1.00 

4. Част от имот в сградата на общинска администрация за поставяне на 
самопродаваща машина (втори етаж) 1.00 

5. Обособена част от Къща – музей „Гаврил Генов”  

6. Щанд №1 в сграда „Сувенирна палата” 27.00 

7. Щанд №2 в сграда „Сувенирна палата” 27.00 

8. Щанд №3 в сграда „Сувенирна палата” 11.00 

9. Щанд №4 в сграда „Сувенирна палата” 19.00 

10. Щанд №5 в сграда „Сувенирна палата” 18.00 

11. Щанд №6 в сграда „Сувенирна палата” 10.00 

12. Щанд №7 в сграда „Сувенирна палата” 15.00 

13. Терени за поставяне на временни павилиони на пазарна площака „Васил 
Кънчов”, съгласно одобрена схема от главния архитект на Община Враца   

14. Терени за поставяне на временни павилиони на в  ж.к. „Дъбника” , съгласно 
одобрена схема от главния архитект на Община Враца  

15. Терени за поставяне на временни павилиони на в  района на МБАЛ „Христо 
Ботев”, съгласно одобрена схема от главния архитект на Община Враца  

16 Терени за монтиране на рекламни съоръжения на територията на Община Враца 
съгласно схема на гл. архитект  

17 Помещение в сградата на кметство с. Бели Извор 12,00 

18 Помещение на ІІ ри ет в сграда – Дворец на културата 21,08 

19 Помещение на ІІ ри ет в сграда – Дворец на културата 22,44 

20 Помещение на ІІ ри ет в сграда – Дворец на културата 22,44 

21 Помещение на ІІ ри ет в сграда – Дворец на културата 22,44 
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22 Помещение на ІІ ри ет в сграда – Дворец на културата 33,63 

23 Стая №2 на ІІ ри ет. от Сграда Спортен тотализатор 22,70 

24 Стая №3 на ІІ ри ет. от Сграда Спортен тотализатор 18,00 

25 Стая №4 на ІІ ри ет. от Сграда Спортен тотализатор 17,00 

26 Стая №5 на ІІ ри ет. от Сграда Спортен тотализатор 12,00 

27 Стая №6 на ІІ ри ет. от Сграда Спортен тотализатор 18,00 

28 Стая №7 на ІІ ри ет. от Сграда Спортен тотализатор 3500 

29 Стая №8 на ІІ ри ет. от Сграда Спортен тотализатор 9,30 

30 Стая №9 на ІІ ри ет. от Сграда Спортен тотализатор 10,00 

31 Стая №11на ІІ ри ет. от Сграда Спортен тотализатор 11,00 

32 Стая №12на ІІ ри ет. от Сграда Спортен тотализатор 1000 

33 Стая №13 на ІІ ри ет. от Сграда Спортен тотализатор 20,00 

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

 
Прогнозни приходи от отдадени под наем нежилищни имоти – помещения и терени 

се предвиждат  в размер на 550 000 х.лева. 
Разходите по провеждане на процедурите по отдаване под наем се предвиждат – 3000 

лева. 
 
5. Отдаване под наем на жилищни имоти 
Община Враца разполага с 817 броя общински жилища.Към края на м. декември 

действащите договори за наем на общински жилища са както следва: 
 

№ по 
ред 

Предназначение Брой 
договори 

1 Отдаване под наем  
на /чл. 42(1), т.1 от 
ЗОС/ 

Лица с установени жилищни нужди 
/чл.2(1), т.1 от НУРУРОЖ/ 

683 

2 Ведомствени 
жилища  
42(1), т.3 от ЗОС/ 

За настаняване на специалисти, работещи в 
звената на бюджетна издръжка 
/чл.2(1), т.3 от НУРУРОЖ/ 

34 

3 Резервни жилища 100 
ОБЩО 817 
 

Очакваните приходи от наем на жилища са в размер на 220 000 лева. 
Разходите свързани с управлението на жилищния фонд – за текущи и аварийни 

ремонти за 2012г. се предвиждат в размер на 49 000 лева. 
 

6.Управление на земеделските земи общинска собственост  
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Общинския поземлен фонд е в размер на 126 528,328 дка земеделски земи, 
възстановени по реда на ЗСПЗЗ.От тях 14254,048дка са отдадените под наем и аренда, в т. ч. 
7633,227 дка пасища, 1851,016 дка ливади и 4769,805 дка ниви.  

Приходите от наеми на общински земеделски земи към м. декември 2011год. са в 
размер на 102 914 лева. 

По възлагане на Кмета на Община Враца подържащата фирма на Картата на 
възстановена собственост  /КВС/ - „ТОП  ГЕО” е изработила 22 броя тематични карти на по 
вид собственост на КВС за всички землища на Община Враца.  

Същите съдържат информация за имотите общинска собственост. Картите ще бъдат 
предоставени на кметовете на населените места и обявени в кметствата.Имотите към които 
има заявен интерес за ползване  ще бъдат предоставени под наем  или аренда след проведен 
публичен търг.  

Очакваните приходи от управление на зем. земи през 2012 год. са в размер на 75 
000лева. 

Земите придобити по чл. 19, ал.1 от ЗСПЗЗ, предадени с приемо предавателни 
протоколи, одобрени със заповед 174/11.12.2010 год. на Директора на ОД „Земеделие”, при 
заявен интерес ще се отдават под наем или аренда.Основен проблем при тези земи е, че са 
маломерни, разпокъсани, по голяма част от тях са необработваеми и пустеещи. 

Земеделските земи от общинския поземлен фонд, които попадат в масивите на 
ползватели, сключили споразумение за ползване на земята и нямат сключени договори 
могат да се предоставят по тяхно искане, като се сключва договор за едногодишно ползване. 

Предоставянето на мерите и пасищата – публична общинска собственост, в т. ч. и 
тези по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, подходящи за пасищно отглеждане на животните общината ще 
предлага през 2012г. по реда и начина определен в ЗСПЗЗ. 

Очакваните приходи от тези земи са в размер на 15 000 х. лева. 
Общо очакваните  приходи през 2012 год. са в размер на 90000 лева. 

 Разходите за отдаване земите под наем и аренда се предвиждат в размер на 5000 лева, 
в т.ч. за трасиране, скици обявления и други. 
 

7.Управление на гори от общински горски фонд и гори в земеделски земи 
Горският фонд на Община Враца е 9760,332 дка, от които 6 816 дка са гори в 

земеделски земи.  
 Горите и земите от общински горски фонд се устройват, управляват и ползват по 
утвърдени лесоустройствени планове. 
 Начина и обема на ползването на дървесината от общинските гори се осъществява 
след решение на общинския съвет. 
 След определяне на предвидените количества дървесина за ползване през 2012 год. от 
Общинския съвет, разпределена по землища, програмата ще бъде допълнена. 

 
8.Концесиониране 
Приходите, от концесионни плащания от предоставените на концесия язовири и 

обекти се очакват да бъдат в размер на 40 000 лева. 
 
Имоти, които Община Враца предвижда да отдаде на концесия през 2012 год. 

 

ИМОТ/ОБЕКТ- ЯЗОВИРИ 
площ 

/дка./ 
Язовир „Сухия скът” в с. Мраморен  с АПОС№400/19.08.2002г. 60.127 

Язовир „Ливедето” в с. Върбица с АОС№152/07.08.1998г. 235.582 
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Язовир „Косталево” в с. Косталево с АОС№148/01.03.2000г. 66.294 

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

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

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

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

Картинг писта  

Старата къща 270,00 

 
Очакваните приходи за 2012 г. от еднократни концесионни плащания са в размер на  

20 000 лева. 
 Очаквани общо приходи от концесии за 2012г. – 60 000 лева. 
 

ІІІ.РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 
Разпореждането с недвижими имоти – частна общинска собственост се осъществява 

чрез: 
1. Продажба  на имоти или на части от тях; 
2. Замяна на имоти или на идеални части от тях и на вещни права върху тях; 
3. Учредяване на вещни права; 
4. Апортиране на собственост и вещни права в капитала на търговски дружества; 

 
 С реализиране разпоредителни сделки с предложените имоти, ще се изпълняват 
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  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. 

 
  1.1.Имоти предвидени за продажба чрез публично оповестен търг    
             

№  Вид на имота Местонахождение АОС  Площ 
в  м2 
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1. 
Поземлен имот,  
ведно с масивна 
едноетажна сграда  

гр. Враца, ЦГЧ, кв.36, УПИ ІV-141, 
ул."Иванчо Цветков"№19 –  
п.и. с идентиф. 12259.1017.141  по 
Кадастралната карта 

636 

Поземлен  

имот: 680 м2 

сграда:  70 м2 

2. 

Незастроен урегулиран 
поземлен имот, отреден 
за обществено 
строителство 

гр.Враца, ЦГЧ, кв.166, 
УПИІХ-298,  ул.”Речка” 
П.и. с идентиф.12259.1019.298 по 
Кадастралната карта 

1182 249.00 

3. 

Застроен урегулиран 
поземлен имот - 
сградата не  е  с траен 
устройствен  статут  

гр. Враца, ЦГЧ 
 кв.409, УПИХII-109,  
с адрес  ул."Юри Венелин "№21 
п.и. с идентиф. 12259.1017.279  по 
Кадастралната карта 

1976 222 .00 
 

4. 
Незастроен урегулиран 
поземлен имот, отреден 
за  КОО  

гр.Враца, ЦГЧ 
кв.43, УПИ ІХ-12,  
п.и. с идентификатор 
12259.1017.277 по Кадастрална 
карта 

1975 998.00 

5. 

Урегулиран поземлен 
имот, ведно с две 
едноетажни жилищни 
сгради  - сградите  не  
са  с траен 
устройствен  статут 

гр.Враца, ж.к.”Река Лева” 
 кв.32, УПИ V461, 468 
ул.”Есперанто” 
п.и. с идентификатор 
12259.1013.497 по Кадастрална 
карта 

1985 687.00 

6. 

Урегулиран поземлен 
имот, ведно с две 
едноетажни жилищни 
сгради - сградите  не  
са  с траен 
устройствен  статут  

гр. Враца, ж.к.”Река Лева”,  
кв.28, УПИ V-722,  
с адрес  ул."Цар Калоян"№3 
п.и. с идентиф. 12259.1013.495  по 
Кадастралната карта 

1811 

УПИ: 289 м2 
жил.сграда: 
32м2 
жил.сграда: 
46м2 

7. 

Застроен урегулиран 
поземлен имот, ведно с 
две едноетажни - 
сградите  не  са  с 
траен устройствен  
статут  

гр. Враца, ж.к.”Река Лева”,  
кв.58, УПИ ХII-323,  
с адрес  ул."Стоян Заимов "№28 
п.и. с идентиф. 12259.1013.323  по 
Кадастралната карта 

- 336 м2 
 

8. 
Незастроен урегулиран 
поземлен имот, отреден 
за КОО 

гр.Враца,  ж.к.”Река Лева”, 
кв.72,  УПИ VІІ-4 ,  
ул.”Христо Ботев” 

- 157.00 

9. 

Поземлен имот, ведно с 
две едноетажни 
жилищни сгради и 
селскостопанска 
сграда– сградите  не  
се  запазват с  
постоянен  статут  

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 

10. Поземлен имот, ведно с 
двуетажна жилищна 

 
гр.Враца,  ж.к.”Река Лева”, 1600  Поз. имот: 

50000 
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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  

кв.62,  УПИ VІ-215  
с адрес ул."Граф Игнатиев" №2 и 
ул."Христо Ботев" №85,  
П.и. с идентификатор  
12259.1014.215 по Кадастрална 
карта 

Двует. жил. 
сграда:  

І-ви ет. 81.20 
ІІ-ри ет. 95.80 

Втори етаж от 
сграда:  

76.65 

Гараж:  
20.00 

11. 

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

гр.Враца,  ж.к.”Река Лева”, 
кв.5,  УПИ VІІІ-33,  
ул.”Граф Игнатиев” №8 

- 318.00 

12. 

Застроен  урегулиран 
поземлен имот, отреден 
за жилищно 
строителство /ниско 
застрояване до 10м/– 
сградите  не  се  
запазват с  постоянен  
статут 

гр.Враца,  ж.к.”Река Лева”, 
кв.5,  УПИ VІІ-29,  
ул.”Преслав” №6 

- 331.00 

13. 

Застроен  урегулиран 
поземлен имот, отреден 
за жилищно 
строителство /ниско 
застрояване до 10м/– 
сградите  не  се  
запазват с  постоянен  
статут 

гр.Враца,  ж.к.”Река Лева”, 
кв.4,  УПИ  ІІ,   
ул.”Гурко” и ул.”Граф Игнатиев”  

- 506.00 

14. 

Незастроен урегулиран 
поземлен имот, отреден 
за жилищно 
строителство 

гр.Враца,  ж.к.”Металург”, 
кв.92,  УПИ ХІІ-327 ,  
ул.”Сестри Хаджикръстеви” 

- 307.60 

15. 

Незастроен урегулиран 
поземлен имот, отреден 
за – сградите  не  се  
запазват с  постоянен  
статут 

гр.Враца,  ж.к.”Металург”, 
кв.98,  УПИ VІІІ-344 ,  
ул.”Кольо Фичето” 

- 909.00 

16. 

Незастроен урегулиран 
поземлен имот, отреден 
за жилищно 
строителство 

гр.Враца,  ж.к.”Металург”, 
кв.98,  УПИ ІХ-148 ,  
ул.”Кольо Фичето” 

- 505.00 

17. 
Незастроен урегулиран 
поземлен имот, отреден 
за КОО 

гр.Враца,  ж.к.”Металург”, 
кв.76,  УПИ ІІ-165 ,  
ул.”Димчо Дебелянов” 

- 1465.00 

18. Незастроен урегулиран 
поземлен имот, отреден 

гр.Враца,  ж.к.”Металург”, 
кв.77,  УПИ ХІІІ-294 ,  - 500.00 
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за КОО ул.”Мито Орозов” 

19. 

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 

20. 
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 

 П.  и.: 
350.00 

сграда:  
І-ви ет. 97.00 

ІІ-ри ет. 97.00 
сутерен 76.00 

21. 

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

гр.Враца,  ж.к.”Подбалканска”, 
кв.243,  УПИ ХХХIХ-226 , 
ул.”Рила”  - 
П.и. с идентиф.  12259.1015.226  
по Кадастрална карта 

1734 398.00 

22. 

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

гр.Враца,  ж.к.”Подбалканска”, 
кв.243,  УПИ  ХL-227, ул.”Рила”     
- 
П.и. с идентиф.  12259.1015.227  
по Кадастрална карта 

1735 409.00 

23. 

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

гр.Враца,  ж.к.”Подбалканска”, 
кв.243,  УПИ ХLІ-228 , ул.”Рила”   -  
П.и. с идентиф. 12259.1015.228 по 
Кадастрална карта 

1736 419.00 

24. 

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

гр.Враца,  ж.к.”Подбалканска”, 
кв.243, УПИ  ХLІІ-229, ул.”Рила”    
- П.и. с идентиф.  12259.1015.229 
по Кадастрална карта 

1732 420.00 

25. 

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

гр.Враца,  ж.к.”Подбалканска”, 
кв.184,  УПИ  ХХIХ-204 ул.”Черни 
дрин”  -  П.и. с идентиф.  
12259.1015.204 по Кадастрална 
карта 

- 349.00 

26. 

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

гр.Враца,  ж.к.”Подбалканска”, 
кв.184,  УПИ    ХХХ-156  
ул.”Черни дрин” №1  -   
П.и. с идентиф.  12259.1015.156 по 
Кадастрална карта 

- 324.50 

27. 

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

гр.Враца,  ж.к.”Подбалканска”, 
кв.184,  УПИ  ХХХI-157  
ул.”Черни дрин” №3  -   
П.и. с идентиф.  12259.1015.157 по 
Кадастрална карта 

- 483.70 

28. Незастроен  урегулиран 
поземлен имот, отреден 

гр.Враца,  ж.к.”Подбалканска”, 
кв.184,  УПИ  ХХХII-158  

- 500.00 
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за жилищно 
строителство /ниско 
застрояване до 10м/ 

ул.”Черни дрин” №5  -   
П.и. с идентиф.  12259.1015.158 по 
Кадастрална карта 

29. 

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

гр.Враца,  ж.к.”Подбалканска”, 
кв.184,  УПИ  ХХХVII-164  
ул.”Черни дрин” №15  -   
П.и. с идентиф.  12259.1015.164 по 
Кадастрална карта 

- 473.45 

30. 

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

гр.Враца,  ж.к.”Подбалканска”, 
кв.242,  УПИ   I-585 
ул.”Подбалканска”  

- 441.00 

31. 

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

гр.Враца,  ж.к.”Подбалканска”, 
кв.242,  УПИ   III-585 
ул.”Подбалканска”    

- 524.00 

32. 
 

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

гр.Враца,  ж.к.”Околчица”, 
 кв.211, УПИ ХІ-97, 
с адрес ул."Веслец" №11 и №13, 
п.и. с идентиф. №12259.1023.97 по 
Кадастрална карта 

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 

 

33. 
Поземлен имот,  
ведно с масивна   
жилищна сграда  

 
гр.Враца,  ж.к.”Околчица”,  
кв.211, УПИ ІХ-99, 
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  

34. 

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

гр.Враца,  ж.к.”Околчица”, 
кв.223,  УПИ   II-11,  
ул.”Ангел Грамчев”   
/зад Топлофикация / 

- 255.00 

35. 
Незастроен урегулиран 
поземлен имот, отреден 
за жил. строителство 

 гр.Враца, ж.к.”Толбухин юг” 
кв.306, УПИ І-38,  
 ул.” Втори юни”   

1282 305.00 
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  п.и. с идентиф.12259.1024.38 по 
Кадастрална карта 

36. 

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

гр.Враца, ж.к.”Толбухин юг” 
УПИ ІХ-215, кв.314,  
 ул.” Беласица”  и ул.”Теменуга” 
/под Дом за стари хора/ 

- 312.00 

37. 

Застроен урегулиран 
поземлен имот, отреден 
за КОО - сградите  не  
са  с траен 
устройствен  статут 

гр.Враца,  ж.к."Медковец",  
 кв.281, УПИ  ІІІ-588,  
ул.”Вежен” /до входа на Бърза 
помощ/ 

- 689.00 

38. 
Незастроен урегулиран 
поземлен имот, отреден 
за КОО  

гр.Враца,  ж.к."Медковец", 
ж.к."Младост", 
 кв.20, УПИ ХVІ,  
ул.”Кръстьо Бързаков”,  
П.и. с идентиф.  12259.1026.291 по 
Кадастрална карта 

1615 154.00 

39. 
Незастроен урегулиран 
поземлен имот, отреден 
за КОО  

гр.Враца,  ж.к."Медковец", 
ж.к."Младост",  
кв.20, УПИ ХІV,  
ул.”Кръстьо Бързаков” 

- 125.00 

40. 
Незастроен урегулиран 
поземлен имот, отреден 
за КОО  

 
гр.Враца,  ж.к."Младост",  
кв.22, УПИ V-241, ул.”Васил 
Кънчов” 
/до бл.11/ 

- 1326.00 

41. 
Незастроен  урегулиран 
поземлен имот, отреден 
за КОО 

гр.Враца,  ж.к.”Дъбника”, 
кв.5,  УПИ   I-7 
 /с/у Военна детска градина/   

- 806.00 

42. 
Незастроен  урегулиран 
поземлен имот, отреден 
за КОО 

гр.Враца,  ж.к.”Дъбника”, 
кв.7,  УПИ   III -7 
 /на обходен път под църква     

- 551.00 

43. 
Незастроен  урегулиран 
поземлен имот, отреден 
за КОО 

гр.Враца,  ж.к.”Дъбника”, 
кв.7,  УПИ   II -11 
 / под църква и фурна Гуновски/    

- 755.00 

44. 
Незастроен  урегулиран 
поземлен имот, отреден 
за КОО 

гр.Враца,  ж.к.”Дъбника”, 
кв.10,  УПИ   V -155 
 /на обходен път под бл.26 на 
последна спирка тролей/    

- 551.00 

45. 
Незастроен урегулиран 
поземлен имот, отреден 
за КОО  

гр.Враца, ж.к.”Дъбника” 
кв.45, УПИ VII -203,  
 

- 842.00 

46. 
Незастроен  урегулиран 
поземлен имот, отреден 
за КОО 

гр.Враца,  ж.к.”Дъбника”, 
кв.1,  УПИ II -4 
 /на шосе Враца- Криводол/ 

- 1392.00 

47. 
Незастроен  урегулиран 
поземлен имот, отреден 
за КОО 

гр.Враца,  ж.к.”Дъбника”, 
кв.25,  УПИ   VIII -175 
 /под сграда на Пощата/    

- 270.00 

48. 
Незастроен  урегулиран 
поземлен имот, отреден 
за КОО 

гр.Враца,  ж.к.”Сениче”, 
кв.20,  УПИ  IV -48 
 /до Лидъл/    

- 1180.00 
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49. 

Незастроен урегулиран 
поземлен имот, отреден 
за производствена  и 
складова дейност  

гр.Враца, УПИ ХІІІ, кв.234-а, 
“Източна-промишлена зона”,   
П.и. с идентиф. 12259.1021.351 
/до ЖП линия и Газорегулаторен  
пункт/ 

- 
 

66.00 

 

50. 
Незастроен урегулиран 
поземлен имот, отреден 
за жил. строителство 

с.Челопек, 
УПИ  V, кв.4 1407 775.00 

51. 
Незастроен урегулиран 
поземлен имот, отреден 
за жил. строителство 

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

52. 
Незастроен урегулиран 
поземлен имот, отреден 
за жил. строителство 

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

53. 
Незастроен  урегулиран 
поземлен имот, отреден 
за КОО 

с.Згориград,  
кв.28, УПИ  ХХVІ   637 5 200.00 

54. 
Незастроен урегулиран 
поземлен, отреден за 
жилищно строителство 

с.Згориград  - УПИ ХХІІ-223, 
кв.19, 1866 980.00 

55. 
Незастроен урегулиран 
поземлен, отреден за 
жилищно строителство 

с.Лютаджик  - УПИ V-160, кв.10, 1639 760.00 

56. 
Незастроен урегулиран 
поземлен имот, отреден 
за жил.  строителство  

с.Мраморен, УПИ ІІ-431, кв.86, 1421 1 250.00 

57. 

Незастроен урегулиран 
поземлен имот, отреден 
за жилищно 
строителство  

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

 
Забележка: С новия Регулационния план на гр.Враца (одобрен с Решение №959 по Протокол  
№72/19.04.2011 г. на Общински съвет Враца) се обособяват общински урегулирани поземлени със 
съответно застрояване, както и предвиждане на терени с цел учредяване право на строеж за 
сгради със стопанско/търговско предназначение. Към настоящия момент тече процедура по 
оцифряване на общинските имоти и тяхното отразяване в Кадастралната карта и 
Кадастралния регистър на гр.Враца. За новообразуваните имоти ще се съставят актове за 
общинска собственост, както и актуализиране на вече съставените актове с цел привеждане 
в съответствие с новата регулация. След изготвяне на оценки за пазарната стойност на 
имотите, ще бъде предложено списъка за продажба - да бъде актуализиран и допълнен. 

  Извършва се и инвентаризация на имотите в кметствата и след съставяне на актове 
за общинска собственост, имотите  които не се ползват също ще бъдат включени в списъка 
за продажба. 
 

1.2.Продажба на имоти или на идеални части от тях без търг 
            През 2012 г. Община Враца ще продължи да извършва продажби на земя-частна 
общинска собственост, в полза на собственика на законно построена в нея сграда, при 
наличие на техническа и градоустройствена възможност.Обемът на тази дейност и 
финансовия резултат от нея не може да се предвиди конкретно, тъй като инициативата за 
тези сделки произтича от собствениците на сградите, а Община Враца удовлетворява тези 
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инициативи при възможност и съобразно условията и изискванията на ЗУТ и  ЗОС /чл.35, 
ал.3/. 
 
             През 2012 г. ще се издирят имотите, в които общината е съсобственик и ще се 
предложи на съсобствениците прекратяване на съсобствеността, чрез продажба на 
общинската част. 
 

1.3.Продажба на общински жилища 
 През 2012 г. Община Враца предвижда продажба на общински жилища по реда на 
чл.47, ал.1, т.3 от ЗОС и чл. 40, ал.2. от НУРУРОЖ, изменен с Решение №700 по протокол 
№55 от 29.06.2010 год. на Общински съвет Враца. 

 
2.Замяна на имоти или на идеални части        
През 2012 г. Община Враца – не предвижда да предложи имоти за замяна. 
 
3. Учредяване на вещни права 
През 2012 г. Община Враца ще продължи да извършва и сделки по учредяване право 

на строеж, надстрояване и пристрояване,  при наличие на техническа и градоустройствена 
възможност. Обемът на тази дейност и финансовия резултат от нея не може да се предвиди 
конкретно, тъй като инициативата за тези сделки произтича бъдещите приобретатели, а 
Община Враца удовлетворява тези инициативи при възможност и съобразно условията и 
изискванията на ЗУТ и  ЗОС. 
             През 2012 г. ще бъдат проучени терените предвидени за изграждане на гаражни 
комплекси и други нежилищни сгради, като терените след допълване на програмата - ще 
бъдат предложени за учредяване право на строеж чрез публично оповестен търг или 
конкурс.  
 

4. Апортиране на собственост и вещни права в капитала на търговски 
дружества          

През 2012 г. Община Враца – не предвижда да апортира  общинска собственост и 
вещни права в капитала на търговски дружества. 
  

5. Придобиване на имоти 
През 2012 год. Община Враца предвижда да придобие в собственост следните имоти: 
5.1. От държавата безвъзмездно  

1. Регионален исторически музей 
2. Недвижим имот на бул. „Втори юни” № 179 /бивша Професионална гимназия 

по химически технологии „Мария Кюри”/; 
3. Недвижим имот на бул. „Демокрация” /бивша Професионална гимназия по 

текстил и дизайн/ 
4. Недвижим имот в Промишлена зона, на ул. „Христо Смирненски”  /бивш 

Техникум по текстил/ 
5.2. Възмездно чрез покупки 

1. Поземлен имот с идентификатор 12259.1008.312 гр. Враца, общ. Враца 
по КК, одобрени със заповед № РД -18-43/16.09.2005 г. на Началника на СГКК Враца, с 
адрес на имота: гр. Враца, ул. „Илинден” №16 с площ от 7122 кв.м., в едно с построената в 
имота сграда с идентификатор 12259.1008.312.1 на един етаж със застроена площ от 738 
кв.м. 

С Решение № 1033  по протокол №76 от 28.06.2011г. на Общински съвет Враца е дал 
съгласие за възмездно придобиване на описания в т.1 имот. 

 



 16 

Разходите по придобиването на имота са в размер  до 220 000лева. 
Забележка: Поради необходимостта от нов сграден фонд за задоволяване на 

социални нужди на населението на град Враца в Наредбата за условията и реда за 
управление и разпореждане с общински жилища - чл. 40, ал.5 (НУРУРОЖ, приета от ОбС 
Враца с Решение №311/2009 г.), е предвидено 30% от постъпленията от продажби на 
общински жилища да се разходват за изграждане на социални жилища.Към момента на 
решението на Общинския съвет формираните  приходи са в  размер на 270 хил. лева. 
 
IІI.  ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ  ПРИХОДИ  И  НЕОБХОДИМИТЕ  РАЗХОДИ, 
СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С 
ИМУЩЕСТВО – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  

 
№ 
по 
ре
д 

 
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 807400 
2. Отдаване под наем на движими вещи - 
3. Отдаване под аренда на земеделска земя 120000 
4. Концесии 60000 
5. Дивиденти 89522 
 Всичко от управление на имоти-общинска собственост 1 016 922 
 Б.   ОТ   РАЗПОРЕЖДАНЕ С  ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  
1. Продажба на имоти-общинска собственост – ДМА 250000 
2. Учредени вещни права – НДМА 100000 
3. Продажба на общинска земя – УПИ и ПИ 1 450000 
 Всичко от разпореждане с имоти-общинска собственост 1 800 000 

  
ВСИЧКО ПРИХОДИ  

2 816 922 

 
 

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ  
 

 

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

15000 

2. За изготвяне на експертни оценки  5000 
3. За обявления 10000 
4.  Възлагане на добив на дървесина 8000 
5. Финансово икономически анализи, във връзка с обявяване на концесии 3000 
 ВСИЧКО РАЗХОДИ 41000 
 

Приходите от общинско имущество  са обвързани с проектобюджета за 2012год. на 
Община Враца.  

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

в Община Враца през 2012 г. се приема на основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската 
собственост, в изпълнение на Стртегията за управление на общинската собственост за 
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периода 2011 – 2015 г. По своята същност тя е отворен документ и може да се актуализира 
през годината.  
 Настоящата програма  е разработена от общинската администрация.  
 

3. Допълнение и изменение на Решение № 57 от Протокол № 6 от 31.01.2012г. 
       Докладва: Васил Драганов 
       Общински съветник 

 
 Изказа се: М.Николова. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 83 
 
ОТНОСНО: Допълнение и изменение на Решение №57 от Протокол №6 от 

31.01.2012г. 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.2 от ЗПСК  и при мотиви, 
изложени в докладната записка 
 

РЕШИ: 
 

1. Допълва нова т.4: Приема приходи от приватизацията през 2012 г. в размер на  
500 000 лв. /петстотин хиляди лева/. 
 2. Изменя т.4, т.5 и т.6, които стават съответно т.5, т.6 и т.7. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 83 
ЗА – 35: Анг.Иванов, Б.Ничев, Б.Стоев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Кръстев, Вл.Ценов, 
Г.Комитски, Д.Димитрова, Ем.Кюркчийски, Здр.Златев, Зл.Карамелска, Ив.Узунов, 
К.Динкова, К.Беков, К.Шахов, Кр.Донов, Кр.Ангелов, Кр.Георгиев, М.Николова, 
М.Каменова, М.Кирилова, М.Драганов, М.Костов, М.Калистратов, Н.Найденова, 
П.Аврамова, Пл.Кръстев, Пл.Ганецовски, Р.Тошева, С.Илчева, Т.Василева, Х.Георгиева, 
Цв.Коцев и Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма  
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 83 

 
4.Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Враца за 2011г. 
       Докладва: инж. Николай Иванов 
       Кмет на Община Враца 
 
Изказаха се: Б.Ничев, д-р К.Шахов, М.Николова и В.Драганов и инж. Н.Иванов. 
 
По време на дебатите се направиха следните предложения за изменение на мотивите 

към проекта за решение: 
1.От стр.7 да отпадне следния текст: „Това наследство поставя пред сериозно 

изпитание запазването и развитието на услугите предоставяни от общината при изпълнение 
на нейните отговорности към местната общност.” 
Предложението се подложи на гласуване при следния вот: 
ЗА – 17 
ПРОТИВ – 3 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 14 
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Не се прие направеното предложение. 
 
 2.От стр.9 да отпадне следния текст: „…така и на общинските съветници – членове на 
Постоянната комисия по приватизация”. 
Предложението се подложи на гласуване и прие със следния вот: 
ЗА – 35 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 84 
 

ОТНОСНО: Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Враца за 2011г. 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ 
 
В изпълнение на чл. 30, ал. 1 от Закона за общинските бюджети, на основание чл.21, ал.1, т. 
6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  
 

РЕШИ: 
 
 Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Враца за 2011г., както 
следва:  

1. По прихода         51 481 859 лв. 
Разпределен по параграфи, съгласно Приложение № 1  

2. По разхода         48 306 069 лв. 
Разпределен по параграфи, съгласно Приложение № 2, 
по функции и дейности, съгласно Приложение № 3  

 

          3. Наличност по бюджетна сметка /преходен остатък/  
в държавни дейности, в т. ч.: 
- наличност в лева по сметка 
- наличност в лв. равностойност по валутни сметки  
в местни дейности, в т. ч.: 
- остатък от заем от „Набирателна сметка” 

        3 080 078 лв. 
        2 769 512 лв. 
           310 566 лв. 
 
             95 712 лв.   

- отклонени целеви капиталови в местни дейности 
- отклонени от „ Такса за битови отпадъци” 
- заем от „Набирателна сметка” 

   -    251 463 лв. 
   - 1 059 358 лв. 
   -    400 000 лв. 

          4. Отчет за капиталови разходи          8 979 749 лв. 
Разпределен по обекти и източници на 
финансиране  съгласно Приложение № 4   

 

          5. Отчет за извънбюджетни сметки и фондове,  съгласно 
Приложение № 6  

 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 83 
ЗА – 30: Анг.Иванов, Ант.Георгиев, Б.Ничев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Кръстев, Вл.Ценов, 
Г.Комитски, Ем.Кюркчийски, Здр.Златев, Зл.Карамелска, Ив.Узунов, К.Динкова, К.Беков, 
К.Шахов, Кр.Донов, Кр.Ангелов, Кр.Георгиев, М.Каменова, М.Петрова, М.Кирилова, 
М.Костов, Н.Найденова, П.Аврамова, Пл.Кръстев, Пл.Ганецовски, С.Илчева, Х.Георгиева, 
Цв.Коцев и Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – 2: Б.Стоев и М.Николова. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 4: Д.Димитрова, М.Драганов, Р.Тошева и Т.Василева. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 83 
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5.Приемане бюджета на Община Враца за 2012 година. 
       Докладва: инж. Николай Иванов 
       Кмет на Община Враца 
 
Изказаха се: М.Николова, М.Каменова, Б.Ничев, инж.Н.Иванов, Св.Луканов, Б.Стоев, 

Генов, Кр.Донов, Цв.Дамяновска, инж.П.Аврамова, Т.Василева, М.Драганов и К.Беков. 
 
При представяне на докладната записка и проекта за решение вносителят направи 

следните изменения и допълнения: 
1. Т.4 да се чете: „Приема програма за капиталови разходи в размер на 2 577 192 

лв.съгласно Приложение №4 и разшифровка на капиталови разходи, финансирани от 
приходи по §40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно 
чл.14, ал.2 от ЗДБРБ за 2012г. съгласно Приложение №10”. 

2. Т.18 да се чете: „Приема за информация просрочените задължения от минали 
години в размер на 25 124 лв., които ще бъдат разплатени от бюджета за 2012г. и план – 
график за разплащане на отчетените просрочени задължения съгласно Приложение № 16.” 

3. Т.25 да се чете: „Определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, 
съгласно Приложение № 12 и приема бюджетните сметки на второстепенните 
разпоредители с бюджетни кредити и бюджетите на училищата, прилагащи делегирани 
бюджети по Приложение № 7, № 8, № 9 и №11 за 2012г.”  

4.  Изменение в Приложение № 12 – „Справка за второстепенните разпоредители с 
бюджетни кредити в  Община Враца през 2012 година”. Предложението е във връзка с 
приетата нова структура на Общинска администрация – Враца съгласно Решение № 47, 
Протокол № 4 от 19.01.2012г., и произтичащи от нея нови длъжностни наименования, 
съответно: 
- В точка 18 – „Заместник – кмет  по социални и хуманитарни дейности за   дейности: 
Целодневни детски градини 
Общежития 
Други дейности по образование” 
Да се чете: „Заместник – кмет по образование, култура, спорт и туризъм за дейности: 
Целодневни детски градини 
Общежития 
Други дейности по образование” 
- В точка 19 – „Заместник – кмет по социални и хуманитарни дейности за дейности: 
Детски ясли 
Други дейности по здравеопазване” 
Да се чете: „Заместник – кмет по здравеопазване и социални дейности за дейност: 
Детски ясли”. 

5. Допълнение към Приложение № 4, „Програма за капиталови разходи” в частта 
„Източник на финансиране „Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи”, както 
следва: 
- общо разходи по „Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи”  – 455 000 лв. 
- възстановяване на предоставени заемообразно средства –        60 000 лв. 
- средства за ремонт зала на Общински съвет –                                          250 000 лв. 
- средства за преносими компютри за Общински съвет –                             40 000 лв. 
- средства за  „Обследване за енергийна ефективност” –                            100 000 лв.,  
в т.ч. по ЦДГ и ОДЗ:  

1. ОДЗ „Радост”  
2. ОДЗ „Детски свят”  
3. ОДЗ „Детски свят” – филиал с.Згориград 
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4. ОДЗ „Зора” 
5. ОДЗ „Люляк” 
6. ОДЗ „Звънче”  
7. ОДЗ „Славейче” – филиал с.Върбица 
8.  ОДЗ „Славейче” – филиал с.Косталево 
9. ОДЗ „Знаме на мира” 
10. ОДЗ „Единство, творчество, красота” 
11. ОДЗ „Детска вселена” – филиал с.Голямо Пещене 
12. ЦДГ „Дъга” 
13. ОДЗ „Звездица” 
14. ОДЗ „Звездица” -  филиал с.Бели извор 
15. ЦДГ „Европейчета” 
16. ЦДГ „Европейчета” – филиал с.Девене 
17. ЦДГ „Европейчета” – филиал „Мики Маус” 
18. ЦДГ „Българче” 
19. ЦДГ „Българче” – филиал кв.Бистрец 
20. ЦДГ „Българче” – филиал кв.Кулата 
21. ЦДГ „Слънце” 
22. ЦДГ „Слънце” – филиал с.Лиляче 
23. ЦДГ „Щастливо детство”  
24. ЦДГ „Щастливо детство” – филиал с.Три кладенци 
25. ЦДГ „Вълшебница” – филиал с.Паволче 
26. ЦДГ „Вълшебница” – филиал с.Челопек 
27. Детска градина в с.Нефела – новоремонтирана, но не действаща към настоящия 

момент. 
6. В т.12 да се добави: „фондация „МУЗЕОН” 60 000 лв.” 
7.В Приложение № 1, т.2.1.2. Приходи от наеми на имущество в частта „План за 

2012г.” стойността да се завиши с 30 000 лева и 2.1.3. Приходи от наеми на земя в частта 
„План за 2012г.” стойността също да се завиши с 30 000 лева. 

 
По време на дебатите се направиха следните предложения за изменение и допълнение 

на проекта за решение: 
1.Предложение на инж. Петя Аврамова: „Да се отпуснат 2 000 лева за закупуване на 

щори за зала „Възраждане” в Регионален исторически музей”. 
Предложението се подложи на гласуване и прие със следния вот: 
ЗА – 28 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2 
 2. Предложение на Цветелина Дамяновска за изменение и допълнение на проекта за 
решение: „В т.14 сумата за разходи за стипендии да се увеличи с 10 000 лева, като 
средствата се осигурят от средствата, определени за фондация „МУЗЕОН” 
Предложението се подложи на гласуване при следния вот: 
ЗА – 16 
ПРОТИВ – 15 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 4 
Не се приема направеното предложение. 

3. Предложение на Цветелина Дамяновска за изменение и допълнение на проекта за 
решение: „В т.13 сумата за разходи за обезщетения и помощи по решение на общински 
съвет да се увеличи с 20 000 лева, като средствата се осигурят от средствата, определени за 
фондация „МУЗЕОН” 
Предложението се подложи на гласуване при следния вот: 
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ЗА – 17 
ПРОТИВ – 15 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 4 
Не се приема направеното предложение. 

4. Предложение на Цветелина Дамяновска за изменение и допълнение на проекта за 
решение: „От средствата, определени за фондация „МУЗЕОН да се разпределят 10 000 лева 
за социални погребения”. 
Предложението се подложи на гласуване при следния вот: 
ЗА – 16 
ПРОТИВ – 15 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2 
Не се приема направеното предложение. 

5. Предложение на Цветелина Дамяновска за изменение и допълнение на проекта за 
решение: „От средствата, определени за фондация „МУЗЕОН да се разпределят 20 000 лева 
за фондохранилището на Регионален исторически музей – Враца”. 
Предложението се подложи на гласуване при следния вот: 
ЗА – 18 
ПРОТИВ – 18 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1 
Не се приема направеното предложение. 

6. Предложение на Борислав Стоев за изменение на проекта за решение: „Да отпадне 
от проекта за решение т.23” 
Предложението се подложи на гласуване при следния вот: 
ЗА – 5 
ПРОТИВ – 7 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 17 
Не се приема направеното предложение. 

7. Предложение на Борислав Стоев за изменение на проекта за решение: „Да отпадне 
от проекта за решение т.16.3” 
Предложението се подложи на гласуване при следния вот: 
ЗА – 4 
ПРОТИВ – 12 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 16 
Не се приема направеното предложение. 

8. Предложение на Борислав Стоев за изменение на проекта за решение: „Да отпадне 
от проекта за решение т.16.2.5” 
Предложението се подложи на гласуване при следния вот: 
ЗА – 2 
ПРОТИВ – 10 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 16 
Не се приема направеното предложение. 

9. Предложение на Борислав Стоев за изменение на проекта за решение: „Да отпадне 
от проекта за решение т.15” 
Предложението се подложи на гласуване при следния вот: 
ЗА – 4 
ПРОТИВ – 11 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 15 
Не се приема направеното предложение. 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 85 
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ОТНОСНО:  Приемане бюджета на Община Враца за 2012 година. 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

 В изпълнение на чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с чл. 12 от Закона за общинските бюджети и чл. 31 от  Наредбата 
за съставяне, изпълнение  и  отчитане  на  общинския  бюджет на Общински съвет Враца, 
 

РЕШИ: 
 

         Приема бюджета на Община Враца за 2012 година, както следва : 
 
         1. Приходи  разпределени съгласно Приложение № 1,  в размер 
на         

 
39 762 815 лв. 

         1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности, 25 720 037 лв. 
в това число:  
         1.1.1. Обща  субсидия за държавни дейности 22 587 785 лв. 
         1.1.2. Средства на разпореждане и др. финансиране            - 1 979 лв. 
         1.1.3. Преходен остатък   3 080 078 лв. 
         1.1.4. Неданъчни приходи 54 153 лв. 
         1.2. Приходи за местни дейности и дофинансиране,  14 042 778 лв. 
в това число:  
         1.2.1. Данъчни приходи 3 570 000 лв. 
         1.2.2. Неданъчни приходи 7 860 215 лв. 
         1.2.3. Трансфери за местни дейности 2 494 000 лв. 
         1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи  424 500 лв. 
         1.2.5. Предоставени трансфери /съфинансиране/ 
         1.2.6. Трансфери м/у бюджетни и извънбюджетни 

- 170 000 лв. 
- 620 932 лв. 

         1.2.7. Временни безлихвени заеми                - 7 063 429лв. 
         1.2.8. Операции с финансови активи  
в това число:  преходен остатък                                           

7 548 424 лв. 
95 712 лв. 

         1.3. Утвърждава разпределението на преходния остатък по т 
1.1.3., както следва:  

 

Функция „Общи държавни служби” 211 895 лв. 
- Общинска администрация 210 744 лв. 
- Статистически институт, ССПА 1 151 лв. 
Функция „Отбрана и сигурност”                                  642 435 лв. 
- Други дейности по отбраната 69 453 лв. 
- Други дейности по вътрешната сигурност 50 045 лв. 
- Отбранително-мобилизационна подготовка 4 462 лв. 
- Превантивна дейност при кризи  10 500 лв. 
- Ликвидиране последици от бедствия и аварии 507 975 лв. 
Функция „Образование”                                             1 546 993 лв. 
- Целодневни детски градини и ОДЗ  116 681 лв. 
- Подготвителна полудневна група в училище 4 748 лв. 
- Общообразователни у/ща в т.ч. вр. съхр. ср., ср. 5 933 лв. 1 216 384 лв. 
- Спортни училища 
в това число: капиталови 

27 882 лв. 
6 659 лв. 

- Професионални училища 125 499 лв. 
- Общежития 13 491 лв. 
- Други дейности по образованието                     4 лв. 
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- Извънучилищни дейности 42 303 лв. 
Функция „Здравеопазване”                                           541 435 лв. 
- Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ 
- Детски ясли, детски кухни 
- ОДЗ – яслени групи 

430 540 лв. 
149 066 лв. 
281 474 лв. 

- Здравни кабинети в детски градини и училища 
- Други дейности по здравеопазването 

107 345 лв. 
3 550 лв. 

Функция „Социално осигуряване и грижи” 86 021 лв. 
- Център за обществена подкрепа 
- Програми за временна заетост 

2 581 лв. 
12 лв. 

- Наблюдавано жилище 12 574 лв. 
- Дом за стари хора 10 494 лв. 
- Дом за възрастни хора с увреждания 11 602 лв. 
- Дом за деца 32 498 лв. 
- Дневен център  16 260 лв. 
Функция „Почивно дело, култура, религиозна дейност”                            51 299 лв. 
- Спорт за всички 12 746 лв. 
- Музей и художествени галерии 8 113 лв. 
- Библиотеки 10 440 лв. 
- Други дейности по културата 
в това число: капиталови 

20 000 лв. 
20 000 лв. 

ВСИЧКО: 3 080 078 лв. 
         1.4. Утвърждава разпределението на дължимия       
преходен остатък по т. 1.2.8., както следва:   

 

1. Преходен остатък от дейности с общински характер 
Функция „Общи държавни служби” 
- Международни програми и споразумения 

1 710 821лв. 
19 134 лв. 
19 134 лв. 

Функция  „Образование”                                             729 лв. 
- Целодневни детски градини и ОДЗ 14  лв. 
- Извънучилищни дейности 715  лв. 
Функция  „Социално подпомагане и грижи”                                          202 лв. 
- Други служби и дейности 202 лв. 
Функция „Жилищно строителство, БКС и ООС”                             1 229 566 лв.  
- ИРП на уличната мрежа 208 лв. 
- Чистота 
в това число: 
- от текущи разходи по § 10 00 
- от целеви капиталови 
- целеви от такса „Битови отпадъци” 
Функция „Почивно дело, култура, религ. дейности” 
-  Обредни домове и зали 

 1 229 358  лв. 
 

978 009 лв. 
170 000 лв. 

81 349 лв. 
3 528 лв. 
3 528 лв. 

Функция „Икономически дейности и услуги”                             46 583 лв. 
- Дейности по поддържане на пътищата 2 495 лв. 
- Туристически бази 37 335 лв. 
- Други дейности по икономиката – Младежки дом 6 480 лв. 
- Други дейности по икономиката 273 лв. 
2. Преходен остатък от ДД дофин. с общински приходи 10 562 лв. 
Функция „Социално осигуряване и грижи” 
- Дом за възрастни хора 

10 562 лв. 
2 867 лв. 

- Дом за деца 7 695 лв. 
Функция „Култура, спорт и туризъм”                             517 лв. 
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- Музей и художествени галерии 517 лв. 
3. Заем от „Набирателна сметка”  400 000 лв. 
4. Финансиране на проекти, програми и заеми - 1 615 109 лв. 
- временни безлихв. заеми от бюдж. в извънбюдж. сметка - 816 491 лв. 
- преразходи по под§-фи в издръжка и кап. разходи - 494 330 лв. 
- заем от „Набирателна сметка” - 304 288 лв. 
ВСИЧКО:                                                                                                                      95 712 лв. 

 
 3. Определя средства за заплати през 2012г. за всички дейности по бюджета и 
численост на персонала, средни месечни брутни заплати за държавна дейност „Общинска 
администрация”, дофинансиране на същата дейност и местните дейности за 2012 година 
съгласно Справка № 1 към Приложение № 3 и разпределение на плановите разходи за 
заплати за 2012г. съгласно Справка № 2 към Приложение № 3. 
            4. Приема програма за капиталовите разходи в размер на 2 967 192 лв., съгласно 
Приложение № 4 и разшифровка на капиталови разходи, финансирани от приходи по §40-00 
Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно чл.14, ал.2 от ЗДБРБ 
за 2012г. съгласно Приложение №10”. 
            5. Приема информация за проектите по европейски и национални програми, съгласно 
Приложение № 5.  
            6. Утвърждава План-сметка за прихода и разхода на извънбюджетните  фондове и 
сметки, които ще функционират през 2012г., съгласно Приложение № 6.  
            7. Приема следните лимити за разходи : 
             -  СБКО до 3 на сто върху плановите средства за работна заплата на заетите по 
трудови правоотношения; 
            - разходи за представително работно облекло на държавните служители за една 
календарна година, както следва: 
            -    за ръководни длъжности в размер на  250 лв.; 
            -    за експертни  длъжности в размер на  250 лв.; 
            - разходи за представително работно облекло на служители по трудови 
правоотношения за една календарна година до 100 лв. 
            -   разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината – 
30 000  лв.; 
            -   разходи за представителни цели на Председателя на Общински съвет Враца –  
10 000  лв.; 
            -  поевтиняване на храната в ученическите столове на учениците от селските  училища 
и пътуващите ученици от кварталите „Бистрец” и „Кулата”  до средищните училища в 
гр.Враца в размер до 2,00 лева за един обяд.  
           - дофинансиране   на  разходите  за   приготвяне   на   един   обяд   в диетичните 
столове в размер на 0,75 лв.        
            - за подпомагане разходите за погребения, съгласно чл. 35 от  Постановление № 
367/29.12.2011г. на Министерски съвет за изпълнение на държавния бюджет на Република 
България за 2012г. помощ в  размер до 154 лв. с включен ДДС. В помощта се включват 
разходите за издаване на смъртен акт, некролог, ковчег, превоз на покойника, надгробен знак, 
изкопаване и заравяне на гроба. Помощта се предоставя за самотни, без близки и роднини, 

           2. Разходи разпределени по параграфи и функции, съгласно 
Приложение № 2 и Приложение № 3, в размер на         

 
39 762 815 лв. 

от които за:  
           държавни дейности                25 720 037 лв. 
           дофинансиране  642 778 лв. 
           местни дейности 13 400 000 лв. 
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бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в 
службите за социално подпомагане лица. 
             8. Разкрива социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция 
финансирана с общински приходи за периода 01.03.2012г. до 31.12.2012г., с численост на 
персонала от 4,5 щатни бройки.  
            9. Утвърждава списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата 
дейности по образование, имащи право на разходи за пътуване, в рамките до 85% от 
действителните разходи, при условията на чл.67 от Постановление № 367/29.12.2011г. на 
Министерски съвет за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2012г., 
съгласно Приложение №13. Упълномощава Кмета да извършва промяна в Приложение № 13 
при необходимост.  
            10. Утвърждава списък на длъжностите и упълномощава Кмета да утвърди поименен 
списък на лицата, имащи право на разходи за пътуване, в рамките до 85% от действителните 
разходи, при условията на чл.29 от Постановление № 367/29.12.2011г. на Министерски съвет 
за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2012г., както следва:  
            10.1. За Функция  „Здравеопазване”: 
               -  медицински специалисти в здравни кабинети; 
             -   здравен медиатор. 
            10.2. За Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”: 

-   Дом за възрастни с увреждания – с. Три кладенци: 
    директор; 
    трудотерапевт; 
    социален педагог; 
    медицинска  сестра; 
    психолог; 
    домакин; 

             -  Домашен социален патронаж: 
                касиер-инкасатор; 
                социален работник . 
            10.3. За Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и 
опазване на околната среда”: 
             -  специалисти /инкасатори/ в звено „Други дейности по жилищно               
строителство, благоустройство и регионално развитие”. 
            10.4. За Функция ”Икономически дейности и услуги” 
             -  старши специалист          
            11. Упълномощава кмета да сключи договори с Министерство на културата за 
съвместно финансиране на културни институти, както следва: 
                 Драматично-куклен театър – Враца    -   90 000 лв. 
                 Симфониета – Враца      -   80 000 лв. 
            12.Утвърждава разходи за нефинансови предприятия и организации с нестопанска цел, 
както следва: 

спортна програма 137 400 лв. 
общински футболен клуб 200 000 лв. 
Фондация „МУЗЕОН” 60 000 лв.  

            13. Утвърждава разходи за обезщетения и помощи по решение на Общински съвет в 
размер на 10 000 лв. 
            14. Утвърждава разходи за стипендии в размер на 10 000 лв. в изпълнение на 
„Програма за условията и реда за отпускане на стипендии, за финансово стимулиране и 
творчески изяви на ученици с изявени дарби и постигнати резултати”. 
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            15. Упълномощава кмета при изпълнение на бюджета да отразява служебно със 
заповед промените в приходната и разходната част при спазване изискванията на чл.50, ал.3 
от Наредбата за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет. 
            16. За осигуряване изпълнението на бюджета:                    
            16.1.Възлага на кмета да разпредели приетия бюджет на Община Враца за 2012г. по 
пълна бюджетна класификация и по тримесечия. 
            16.2. Упълномощава кмета: 
            16.2.1.Да кандидатства по европейски и национални програми и проекти.  
            16.2.2. Да определи със заповед правата и отговорностите на разпоредителите с 
бюджетни кредити от втора степен.  
            16.2.3. Да ограничава или спира финансирането на бюджетни организации и звена при 
нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и правилата  по Системите за 
финансово управление и контрол. 
            16.2.4. Да отразява служебно със заповед промяната по общинския бюджет с размера 
на постъпилите и разходвани средства от „Други неданъчни приходи”. 
           16.2.5.  Да отразява служебно със заповед трансформирането на средствата за 
съфинансиране на проекти по „Красива България” и по оперативни програми, планирани по 
обекти в капиталовата програма по разходната част, като „Предоставени трансфери” със знак 
минус (-) от прихода съгласно изискванията на ДДС 07 и ДДС 08 от 04.04.2008г. на Дирекция 
„Държавно съкровище” при МФ. 
            16.2.6. Да утвърди бюджетните сметки на второстепенните разпоредители с бюджетни 
кредити. 
            16.3.Дава пълномощия на кмета да изменя размера на бюджетните кредити спазвайки 
изискванията на чл.27 от Закона за общинските бюджети. 
            17. Утвърждава фонд в размер на 60 000 лв. за еднократно подпомагане с целева 
финансова помощ от 100 лв. за новородено дете, жител на Община Враца и по 150 лв. за 
новородени близнаци, жители на Община Враца. Упълномощава кмета да конкретизира със 
заповед условията за предоставяне на средствата. 
            18. Приема за информация просрочените задължения от минали години в размер на 
25 124 лв., които ще бъдат разплатени от бюджета за 2012г. и план – график за разплащане 
на отчетените просрочени задължения съгласно Приложение № 16.” 
            19. Утвърждава бюджет на Община Враца по агрегирани бюджетни показатели 
съгласно Приложение № 14 на Министерство на финансите. 
           20. Приема за информация размера на просрочените вземания от минали години, 
съгласно Приложение № 15. 
           21. Определя размер на възнаграждение за участие на външни експерти в комисии по 
приватизационни сделки, търгове на общинско имущество и други – до 50 на сто от 
минималната работна заплата за страната. 
           22. Дава съгласие текущо през годината от свободни бюджетни средства 
заемообразно да се финансира реализацията на спечелените проекти по оперативни 
програми. 
           23. Дава съгласие възникналият временен недостиг на бюджетни средства за 
финансиране на местните дейности да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от 
извънбюджетни сметки на общината и от други източници съгласно чл. 24 от Закона за 
общинските бюджети. 
           24. Определя размер на общински дълг за 2012г. от 8 000 000 лв. 
           25. Определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, съгласно 
Приложение № 12 и приема бюджетните сметки на второстепенните разпоредители с 
бюджетни кредити и бюджетите на училищата, прилагащи делегирани бюджети по 
Приложение № 7, № 8, № 9 и №11 за 2012г.”  
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 II. Предложение на инж. Петя Аврамова: „Да се отпуснат 2 000 лева за закупуване на 
щори за зала „Възраждане” в Регионален исторически музей”. 
ГЛАСУВАЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО:  
ЗА – 28 
ПРОТИВ – 0 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2 
ПРИЕМА СЕ НАПРАВЕНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 
  

III. Предложение на Цветелина Дамяновска за изменение и допълнение на проекта за 
решение: „В т.14 сумата за разходи за стипендии да се увеличи с 10 000 лева, като 
средствата се осигурят от средствата, определени за фондация „МУЗЕОН” 
ГЛАСУВАЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО:  
ЗА – 16 
ПРОТИВ – 15 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 4 
НЕ СЕ ПРИЕМА НАПРАВЕНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 
 

IV. Предложение на Цветелина Дамяновска за изменение и допълнение на проекта за 
решение: „В т.13 сумата за разходи за обезщетения и помощи по решение на общински 
съвет да се увеличи с 20 000 лева, като средствата се осигурят от средствата, определени за 
фондация „МУЗЕОН” 
ГЛАСУВАЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО:  
ЗА – 17 
ПРОТИВ – 15 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 4 
НЕ СЕ ПРИЕМА НАПРАВЕНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 
 

V. Предложение на Цветелина Дамяновска за изменение и допълнение на проекта за 
решение: „От средствата, определени за фондация „МУЗЕОН да се разпределят 10 000 лева 
за социални погребения”. 
ГЛАСУВАЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО:  
ЗА – 16 
ПРОТИВ – 15 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2 
НЕ СЕ ПРИЕМА НАПРАВЕНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 
 

VI. Предложение на Цветелина Дамяновска за изменение и допълнение на проекта за 
решение: „От средствата, определени за фондация „МУЗЕОН да се разпределят 20 000 лева 
за фондохранилището на Регионален исторически музей – Враца”. 
ГЛАСУВАЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО:  
ЗА – 18 
ПРОТИВ – 18 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1 
НЕ СЕ ПРИЕМА НАПРАВЕНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 
 

VII. Предложение на Борислав Стоев за изменение на проекта за решение: „Да 
отпадне от проекта за решение т.23” 
ГЛАСУВАЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО:  
ЗА – 5 
ПРОТИВ – 7 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 17 
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НЕ СЕ ПРИЕМА НАПРАВЕНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 
 

VIII. Предложение на Борислав Стоев за изменение на проекта за решение: „Да 
отпадне от проекта за решение т.16.3” 
ГЛАСУВАЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО:  
ЗА – 4 
ПРОТИВ – 12 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 16 
НЕ СЕ ПРИЕМА НАПРАВЕНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 
 

IX. Предложение на Борислав Стоев за изменение на проекта за решение: „Да 
отпадне от проекта за решение т.16.2.5” 
ГЛАСУВАЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО:  
ЗА – 2 
ПРОТИВ – 10 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 16 
НЕ СЕ ПРИЕМА НАПРАВЕНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 
 

X. Предложение на Борислав Стоев за изменение на проекта за решение: „Да отпадне 
от проекта за решение т.15” 
ГЛАСУВАЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО:  
ЗА – 4 
ПРОТИВ – 11 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 15 
НЕ СЕ ПРИЕМА НАПРАВЕНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 85 
ЗА – 25: Анг.Иванов, Ант.Георгиев, Б.Ничев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Кръстев, Вл.Ценов, 
Г.Комитски, Ем.Кюркчийски, Зл.Карамелска, Ив.Узунов, К.Динкова, К.Беков, К.Шахов, 
Кр.Ангелов, Кр.Георгиев, М.Каменова, М.Кирилова, М.Драганов, М.Костов, Н.Найденова, 
Пл.Ганецовски, Р.Тошева, Цв.Коцев и Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – 3: Здр.Златев, М.Николова и М.Петрова. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 9: Б.Стоев, Д.Димитрова, Кр.Донов, М.Калистратов, П.Аврамова, 
Пл.Кръстев, С.Илчева, Т.Василева и Х.Георгиева. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 85 

 
6.Разни. Питания на граждани 
В тази точка се разгледа проект за решение относно:  
Поправка на явна фактическа грешка допусната в Решение №53 по Протокол № 6 oт 

31.01.2012г. на Общински съвет – Враца.  
Докладва инж. Петя Аврамова 
Председател на Общински съвет - Враца 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 86 

 
ОТНОСНО: Поправка на явна фактическа грешка допусната в Решение №53 по 

Протокол № 6 oт 31.01.2012г. на Общински съвет – Враца  
 

ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ 
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На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, приетите правила и критерии и въз основа на 
констатирана явна фактическа грешка след подписване на протокола от заседанието на 
Общински съвет – Враца, проведено на 31.01.2012г., изразяваща се в грешно изписване на 
имената на лице, на което са отпуснати еднократна финансова помощ 

РЕШИ: 
 

Изменя т.2 от Решение №53 по Протокол № 6 oт 31.01.2012г. на Общински съвет – 
Враца както следва: вместо „Цветелина Христова Петкова” да се чете „Цветелина 
Красимирова Петкова”. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ №86 
ЗА – 31 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №86 
 

След изчерпване на дневния ред, Председателят на Общински съвет – Враца закри 
заседанието в 14,40 часа. 
 
 
 
 
 
Инж. Петя Аврамова 
Председател на Общински съвет – Враца 
 
 
Изготвил протокола: 
   Цветелина Йорданова  


