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П Р О Т О К О Л   № 12 
 

 Днес 22.05.2012 година от 10,00 часа се проведе редовно заседание на Общински съвет – 
Враца в салона на Община Враца. 
 Присъстваха 35 общински съветници.  
 Отсъстваха: д-р Георги Комитски и Малина Николова. 

Председателят на Общинския съвет – инж. Петя Аврамова обяви кворум в залата и 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. 

 Председателят на Общинския съвет – инж. Петя Аврамова даде думата за разисквания и 
предложения по проекта за дневен ред: 
 Направиха се следните предложения за изменение и допълнение на проекта за дневен 
ред: 

1.Инж.Петя Аврамова като вносител оттегли докладна записка относно: Приемане Отчет 
на ликвидатора, Окончателен ликвидационен баланс, Доклад, поясняващ окончателния 
ликвидационен баланс и освобождаване от отговорност на ликвидатора на „Стоматологичен 
център І” ЕООД гр.Враца /в ликвидация/, записана като т.3 от дневния ред, като отправи молба 
от Общински съвет – Враца към кмета на Община Враца, както следва: 

- Да възложи одит в „Стоматологичен център І” ЕООД гр.Враца /в ликвидация/ за 
периода м.януари – м.май 2012г., който да проследи разходването на отпуснатите от Община 
Враца средства за удовлетворяване на кредиторите в размер на около 48 000 лв. 

- Да окаже съдействие за изготвяне на коректен ликвидационен баланс за 2012г. 
2.Като т.3 от дневния ред да се включи докладна записка относно: Утвърждаване начина 

на гласуване на представителя на Община Враца на редовно заседание на Общото събрание на 
акционерите във „В и К’ ООД – Враца. 
Предложението се подложи на гласуване и прие със следния вот: 
ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА – 32 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
 3.Да отпадне от дневния ред докладна записка относно: Отдаване под наем, чрез 
публично оповестен конкурс на имоти, предоставени за управление от Община Враца на 
Общинско предприятие „Паркинги и гаражи” Враца, записана като т.10 от дневния ред и на 
нейно място се включи докладна записка относно: Определяне начина на гласуване на редовно 
заседание на Общото събрание на акционерите в МБАЛ „Христо Ботев” АД – Враца. 
Предложението се подложи на гласуване и прие със следния вот: 
ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА – 30 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

4. Да отпадне от дневния ред докладна записка относно: Отдаване под наем на имот, 
предоставен за управление от Община Враца на Общинското предприятие „Спорт и туризъм” 
Враца – Общински недвижим имот, представляващ незастроен поземлен имот, находящ се на 
ул. „Васил Кънчов” северно от спортен комплекс “Хр.Ботев”, записана като т.15 от дневния ред 
и на нейно място да се включи докладна записка относно: Удостояване със звание „Почетен 
гражданин на Враца” и присъждане „Наградата на Враца за 2012 година”. 
Предложението се подложи на гласуване и прие със следния вот: 
ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА – 32 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
  

След проведените разисквания, общинският съвет реши заседанието да протече при 
следния дневен ред:  
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1.Питания. 
2.Утвърждаване на договор за управление с член на съвета на директорите на „РТВ 

„ВЕСТИТЕЛ“ - ВРАЦА” ЕАД 
      Докладва: инж. Петя Аврамова 
      Председател на Общински съвет – Враца  
3. Утвърждаване начина на гласуване на представителя на Община Враца на редовно 

заседание на Общото събрание на акционерите във „В и К” ООД – Враца   
       Докладва: инж. Кремен Георгиев 

      Общински съветник 
4.Предложение за решение по  12 броя молби  до президента на Република България за 

опрощаване на публични задължения /неправомерно изплатено парично обезщетение за 
отглеждане на малко дете/ на основание чл. 98 т. 12 от Конституцията на РБ. 

      Докладва: Хенриета Георгиева 
      Общински съветник 
5.Откриване на процедура за продажба на 12 обособени обекти, частна  общинска  

собственост. 
      Докладва: Васил Драганов 
      Общински съветник 
6.Отчет за получени командировъчни пари за периода от 01.01.2012г. до 30.04.2012г. 
      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца 
7.Обявяване на 1 юни 2012 година /петък/ – Ден на гр.Враца, за неработен ден.  
      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца  
8.Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането  

на местните такси  и цени  на услуги  и права на територията  на Община Враца. 
      Докладва: инж. Николай Иванов 

       Кмет на Община Враца 
 9.Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление 
и разпореждане с общинско имущество. 

      Докладва: инж. Николай Иванов 
       Кмет на Община Враца 
 10.Определяне начина на гласуване на редовно заседание на Общото събрание на 
акционерите в МБАЛ „Христо Ботев” АД – Враца. 

      Докладва: инж. Николай Иванов 
       Кмет на Община Враца 

11.Разглеждане и одобряване с решение от Общинския съвет, на основание чл.21, ал.1, 
т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.129, ал.1 от Закона 
за устройство на територията, на Подробен устройствен план (план за регулация и застрояване) 
за промяна предназначението на земеделска земя “Кариера за мергел на “Холсим България” АД 
в у.п.и. І, масиви 19 и 20 в местностите”Требежината” и “Гюрови кории”, землище на с. Бели 
Извор”   

      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца 
12.Разглеждане и одобряване с решение от Общинския съвет, на основание чл.21, ал.1, 

т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.129, ал.1 от Закона 
за устройство на територията във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, на проект за Подробен 
устройствен план (парцеларен план) “Нов експлоатационен сондаж Е72 и шлейф” в землището 
на с. Чирен. 

      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца 
13.Разглеждане и одобряване с решение от Общинския съвет, на основание чл.21, ал.1, 

т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.129, ал.1 от Закона 
за устройство на територията във връзка с чл.110, ал.1, т.5 и чл.108, ал.2 от ЗУТ, на Комплексен 
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проект за инвестиционна инициатива, включващ Подробен устройствен план (парцеларен план 
за елементи на техническа инфраструктура и специализирани схеми) “Подземна тръбна мрежа 
за оптична свързаност на “Михайлов ТВ” ООД на територията на област Враца – Етап с. 
Лиляче - с. Чирен - с. Мраморен - с. Баница ” и инвестиционен проект. 

      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца 
14.Предоставяне на земеделски земи от ОПФ (включени в списъците на имоти по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ от КВС на землищата в Община Враца, одобрени със Заповед № 174/11.12.2010г. 
на Директора на ОД „Земеделие” гр. Враца) за обезщетяване на собственици по реда на §27, 
ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ – ДВ бр. 62/10.08.2010г. 

      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца 
15. Удостояване със звание „Почетен гражданин на Враца” и присъждане „Наградата на 

Враца за 2012 година”. 
      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца 
16.Годишен доклад за 2011 г. за наблюдението на изпълнението на „План за развитие на 

Община Враца 2006-2013 год.” 
      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца 
17.Присъединяване към Програма за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 

през следващия програмен период 2013 – 2015 г. 
      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца 
18.Разни. Питания на граждани. 
 

Дневния ред беше приет със следния вот:  
ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА – 32 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

 
След станалите разисквания общинският съвет взе следните решения:  
1.Питания. 
Инж.Н.Иванов – кмет на Община Враца отговори на питания, поставени от общински 

съветници на предходно заседание на Общински съвет – Враца. 
Общински съветници поставиха следните питания: 

Т.Василева: Относно: Състоянието на съоръженията в детските площадки, находящи се в 
междублокови пространства, паркове, градинки и детски заведения на територията на Община 
Враца: Коя структура се занимава с поддръжката и обновяването на детските площадки 
находящи се в междублокови пространства, паркове, градинки и детски заведения на 
територията на Община Враца? При актуализация на бюджета на Община Враца да се заложат 
средства за обновяване на площадките. 
инж.П.Аврамова: Относно: Провеждането на обществени поръчки по ЗОП: 1.Какви мерки ще 
предприемете за излизане от ситуацията, всички решения на Кмета на Община Враца да бъдат 
отменяни от КЗК? 2.Има ли административен капацитет в момента Община Враца в ресор 
обществени поръчки, при положение, че вече имаме Зам.Кмет по обществени поръчки, отдел 
обществени поръчки и N на брой юристи? 3.Защо тези решения на КЗК не се публикуват на 
сайта на община Враца, както широко огласихте и на пресконференция и на сайта отменено 
решение на предишното ръководство на общината. Защо с тези решения на КЗК не се случва 
същото. Или формулата е ако е хубаво за кмета го публикуваме, ако не е, не става достояние на 
никой. Не е ли това изкривяване на  информацията, която трябва да стигне до гражданите на 
Враца? 4.Може ли софтуера /програмата/, която закупихте за 57000лв да замени човешкия 
фактор и да компенсира липсата на административен капацитет? 
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Цв.Дамяновска: Относно: Защо МОСВ и Община Враца скри за ракообразуващите диоксини 
при четиридневното обгазяване на Враца: За какви отпадъци са издадени разрешителните за 
съхранение? Съхраняваните на площадката отпадъци от разрешените ли са, или е имало и 
други? Правилно ли са съхранявани? Кой и кога е осъществил контрол? След като площадката 
не изпълнява първоначалното си предназначение има ли възможност да се отнемат съответните 
разрешителни? Правени ли са измервания за наличие на диоксини и фурани във въздуха и ако 
са какви са резултатите? Защо се твърдеше от РИОСВ и МОСВ, че няма превишаване на 
пределно допустимите концентрации след като на страницата на РИОСВ явно се вижда, че 
такива е имало? Защо закъсня толкова много сформирането на кризисен щаб и разпускането на 
учениците от занятия? 
Кр.Донов: Относно: Сключени договори за медийно и информационно обслужване: Какви 
договори са сключени от началото на мандат 2011-2015 г. за медийно и информационно 
обслужване с местни и национални медии? В тази връзка, моля да бъдат предоставени в 
Общински съвет – Враца копия от всички сключени договори. 
В.Кръстев: Относно: Възникнал пожар на площадка за съхранение на отпадъци: Кой и кога е 
разрешил приемането на отпадъци на площадката и законна ли е тя? Има ли договор за наем с 
Община Враца и какви са неговите параметри? Доколко обективно бяха отчитани параметрите 
на въздействие върху околната среда и в тази връзка разполага ли се в страната с лаборатория 
за отчитане на диоксин и фуран, и всъщност гражданите за какви показатели бяха 
информирани? Какви мерки ще бъдат предприети от Общината във връзка с пожара и относно 
разрешителния режим за този вид дейности? 
Р.Тошева: Относно: Изпълнение на програмата за финансова подкрепа и стимулиране 
творческите изяви на даровити деца: На следващо заседание на Общински съвет – Враца да се 
даде пълна, точна конкретна информация за организиране дейността по изпълнение на 
Програмата – комисия, сесии, подбор и класиране, дневник финансов отчет за средствата 2011г.  
началото на 2012г., форма на изплащане, други дейности и разходи на Комисията. Последните 
10 заявления сте подписал лично през м.ноември 2011г. – Защо през м.декември 2011г. не са 
изплащани стипендии? В отговор от м.януари 2012г.г-н Богданов сочи разход за 2011г. 20 709 
лв. Родители, които са получили одобрение за стипендии от м.декември 2011г.до м.май 2012г. 
питат нас – мен, г-жа Василева, г-жа Илчева, г-жа Николова защо не се превеждат средствата? 
Решение и програма има, средства в размер на 10 000 лв. в Бюджет 2012г. има. Кой от 
администрацията спира и защо финансовото подпомагане на даровитите деца? Какъв отговор 
ще дадете на празничната среща с тях на 31.05.2012г.? 
М.Петрова: Относно: Неизпълнение на чл.44, ал.5 от ЗМСМА: Защо и какво налага невнасянето 
на Програма за управление за срока на мандата съгласно чл.44, ал.5 от ЗМСМА? 
 

2.Утвърждаване на договор за управление с член на съвета на директорите на „РТВ 
„ВЕСТИТЕЛ“ - ВРАЦА” ЕАД 

      Докладва: инж. Петя Аврамова 
      Председател на Общински съвет – Враца  
 
Изказаха се: Д.Димитрова и М.Драганов. 
По време на дебатите се направи следното предложение за допълнение на проекта за 

решение: В чл.3, ал.1, буква „ж” да се добави текста: „Да се ангажира директно с разясняване и 
популяризиране нормативната уредба на Община Враца и решенията на Общински съвет – 
Враца.” 
Предложението се подложи на гласуване и прие със следния вот: 
ЗА – 28 
ПРОТИВ – 1 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2  
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 152 
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ОТНОСНО: Утвърждаване на договор за управление с член на съвета на 
директорите на „РТВ „ВЕСТИТЕЛ” – ВРАЦА” ЕАД 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.11, ал.1, т.4 от Наредбата за реда за 
упражняване правата на собственост на Община Враца в търговските дружества и Решение №  
133/24.04.2012 г. 

РЕШИ: 
 

1. Утвърждава договор  за управление с член на съвета на директорите на „РТВ 
„ВЕСТИТЕЛ” – ВРАЦА” ЕАД, който да бъде сключен с Георги Иванов Георгиев и Мариана 
Антимова Досова. 

2. На членовете на съвета на директорите по т.1 не се дължи възнаграждение. 
3. Възлага на Кмета на Община Враца в 5-дневен срок от взимане на настоящето 

решение да сключи договори с членовете на Съвета на директорите по т.1. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ №152 
ЗА – 33 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №152 
 

Приложение № 1 към Решение № 152/22.05.2012г. 
 

ДОГОВОР ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
с член на съвета на директорите на „РТВ „ВЕСТИТЕЛ“ - ВРАЦА” ЕАД 

 
на основание чл. 244, ал. 7 от ТЗ и Решение №...... от Протокол №..... от ................год. , Решение 

№...... от Протокол №..... от ................год.на Общински съвет - Враца, упражняващ правата на 
едноличния собственик и на Общото събрание на акционерите на дружеството 

 
Днес, ................ 2012 година, между: 
1. „РТВ „ВЕСТИТЕЛ“ - ВРАЦА” ЕАД, с адрес на управление: гр. Враца, пл. „Христо 

Ботев”, Дворец на културата, ЕИК ......  в Търговския регистър към Агенция по вписванията, 
представлявано от Кмета на община Враца, инж. Николай Георгиев Иванов с ЕГН... по Решение 
№ .. от Протокол №.. от  год. на Общински съвет - Враца, който действа като орган упражняващ 
правата на едноличния собственик и на Общото събрание на акционерите на дружеството, от 
една страна, наричано по-долу за по-кратко в този договор „ДОВЕРИТЕЛ” (ПРИНЦИПАЛ), 

и 
2. ................................... с ЕГН .... и л.к. № с постоянен адрес: 
............. , в качеството му на член на Съвета на директорите на „РТВ Вестител - 

Враца”ЕАД,, от друга страна, наричано в този договор за краткост „ДОВЕРЕНИК", 
 
се сключи настоящият договор за следното: 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 

Чл. 1. ДОВЕРИТЕЛЯТ възлага, а ДОВЕРЕНИКЪТ приема /без възнаграждение/ в 
съответствие с изискванията на действащото българско законодателство, Устава на „РТВ 
Вестител – Враца” ЕАД, решенията на Съвета на директорите на същото дружество и 
Решенията на Общински съвет - Враца, действащ като едноличен собственик и Общо събрание 
на акционерите, да упражнява правата и изпълнява задълженията на член на Съвета на 
директорите на „РТВ „Вестител“ – Враца” ЕАД, наричано по-нататък в този договор просто 
„ДРУЖЕСТВОТО”. 
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II. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ 
 

Чл. 2. (1) Настоящият договор се сключва за период от 3 години - от датата на вписване 
на избора на ДОВЕРЕНИКА за член на Съвета на директорите на дружеството до датата на 
вписване в съда по търговската регистрация на „РТВ „Вестител“ – Враца” ЕАД на 
прекратяването на правомощията на ДОВЕРЕНИКА като член на Съвета на директорите на 
дружеството. 

(2) Договорът може да бъде удължаван след решение на Общински съвет - Враца. 
 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
 

Права и задължения на ДОВЕРЕНИКА 
Чл. 3. (1) ДОВЕРЕНИКЪТ е длъжен съвместно с другите членове на СД: 
а)Да организира разработването и изпълнението на приетата Бизнес-програма за 

управление на дружеството за целия срок на действие на договора и конкретно за всяка година 
с оглед достигането на поставените му задачи; 

б)Да представя на ДОВЕРИТЕЛ отчети за резултатите от дейността на дружеството в 
съответствие с Търговския закон, Устава и решенията на общото му събрание на акционерите; в 
15-дневен срок след изтичането на всяко тримесечие и след приключване на финансовата 
година представя на Общото събрание на акционерите на дружеството - упражняващия правата 
на едноличен собственик – Общински съвет – Враца, писмен отчет за работата на дружеството, 
за резултатите от изпълнението на бизнес-задачата на дружеството, за финансовото и 
икономическото състояние на дружеството, за съществуващите проблеми и мерки за тяхното 
решаване. Отчетът съдържа и информация за изразходваните средства за реклама, спонсорство 
и дарения. 

в)Да приемане номенклатура на основните услуги, с които се осъществява търговската 
дейност на дружеството, както н необходимите за дейността на дружеството вътрешни правила, 
като тези вътрешния трудов ред, за организацията на работната заплата и за реда и условията 
при обсъждане и приемане на оферти, свързани с услуги, с които се осъществява търговската 
дейност на дружеството, като се изхожда от цени, качество, условия на доставките и 
продажбите, както и от сроковете за изпълнението им; 

г)Да осъществява с грижата на добър търговец оперативното стопанисване на 
имуществото на дружеството в съответствие с действащата нормативна уредба; 

д)Да докладва незабавно на Общински съвет – Враца чрез Съвета на директорите за 
констатираните от него и настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за 
дружеството; 

е)Да не извършва конкурентна дейност спрямо дружеството по смисъла на Търговския 
закон и Закона за защита на конкуренцията; 

ж) Да изпълнява задачите, определени му евентуално от ДОВЕРИТЕЛЯ и от 
изпълнителния член на съвета на директорите. Да се ангажира директно с разясняване и 
популяризиране нормативната уредба на Община Враца и решенията на Общински съвет – 
Враца. 

з) Да не предоставя на трети лица без решение на Съвета на директорите информация за 
дружеството, представляваща служебна тайна; 

и) Да не огласява на трети лица служебна информация и сведения за дружеството по 
време на действието на този договор; 

 
Права и задължения на ДОВЕРИТЕЛЯ 
Чл. 4. (1) ДОВЕРИТЕЛЯТ има право: 
а)Упражнява всички права съгласно Наредбата за реда за упражняване правата на 

собственост на Община Враца в търговските дружества. 
б)Определя основните икономически насоки на работа на дружеството за всяка финансова 

година, в съответствие със стратегията за развитие на дружеството, бизнес- програмата и 
финансовото му състояние; 



 7 

в)Контролира дейността на ДОВЕРЕНИКА по изпълнение на поетите права и задължения 
по този договор, както и на поставените му задачи с решения на Общински съвет - Враца, и 
определя срокове, в рамките на които същият е длъжен да предприема мерки за отстраняване 
на констатирани недостатъци в работата; 

г)Да налага след решение на Съвета на директорите предвидените в този договор санкции 
спрямо ДОВЕРЕНИКА, а когато е необходимо - да прекрати или развали този договор. 

(2) Ако прецени, че това е законосъобразно и целесъобразно ДОВЕРИТЕЛЯТ е длъжен, 
чрез съответния дружествен орган: 
а)Да приема организационно-производствена и управленска структура на дружеството, 

както и неговите вътрешни правила; 
б)Да приема програмите за развитие на дружеството; 
в)Да приема проекти за годишен отчет и баланс на дружеството, както и за годишен отчет 

на Съвета на директорите, предложение от ДОВЕРЕНИКА; 
г)Да приема разработената от ДОВЕРЕНИКА програма на дружеството за целия срок на 

действие на договора и конкретно за всяка година, както и да следи за възложената с този 
договор на ДОВЕРЕНИКА задачи; 

д)Да утвърждава номенклатура на основните услуги, с които се осъществява търговската 
дейност на дружеството, както и необходимите за дейността на дружеството вътрешни правила, 
като тези вътрешния трудов ред, за организацията на работната заплата и за реда и условията 
при обсъждане и приемане на оферти, свързани с услуги с които се осъществява търговската 
дейност на дружеството, като се изхожда от цени, качество, условия на доставките и 
продажбите, както и от сроковете за изпълнението им; 

е)Да подпомага дейността на ДОВЕРЕНИКА; 
ж)Да дава съгласие за сключване на следните сделки: съгласно Наредбата за реда за 

упражняване правата на собственост на Община Враца в търговските дружества; 
3)Да изпълнява добросъвестно останалите свои задължения, произтичащи от Търговския 

закон, от Устава на дружеството и от съответните нормативни актове. 
Чл.5. (1) ДОВЕРЕНИКЪТ може да бъде командирован по необходимост в чужбина само 

от Кмета на Община Враца със съгласието на Председателя на Общински съвет – Враца за 
сметка на средствата на дружеството. 
 (2) При командироване в чужбина, разходите за командировката се утвърждават от 
Кмета на Община Враца след представен от ДОВЕРЕНИКА писмен отчет за резултатите от нея. 
В случай, че Кметът на Община Враца установи, че резултатите не съответстват на целите на 
командировката, разходите по нея остават за сметка на ДОВЕРЕНИКА, който трябва да ги 
възстанови не по-късно от 15/петнадесет/ календарни дни след получаване в Дружеството на 
писменото разпореждане на Кмета на Община Враца. 
 (3) ДОВЕРЕНИКЪТ се командирова за сметка на Дружеството в съответствие с 
разпоредбите на действащата в страната нормативна уредба за командировките. 
 

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
 

Чл. 6. Настоящият договор може да бъде прекратен с изтичане срока на договора, както и 
предсрочно безвиновно: 

1. по взаимно съгласие на страните; 
2. по искане на ДОВЕРЕНИКА с писмено предизвестие не по-малко от 3 месеца. 

Срокът на предизвестието тече от деня на получаването му в Общински съвет – Враца; 
3. по искане на Общински съвет – Враца, след вземане на решение, с предизвестие от 1 

месец. Срокът па предизвестието тече от деня на вземане на решението; 
4. при преобразуване, приватизация или прекратяване на общинското еднолично 

търговско дружество; 
5. в случай на смърт или при поставяне под запрещение на ДОВЕРЕНИКА; 
6. при възникване на обстоятелство, обуславящо забрана или ограничение за 

ДОВЕРЕНИКА за изпълнение на съответните функции съгласно Наредбата за реда за 
упражняване правата на собственост на Община Враца в търговските дружества и действащото 
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законодателство; 
7. поради трайна фактическа невъзможност на ДОВЕРЕНИКА да изпълнява 

задълженията си, продължила повече от 60 дни. 
(2) Договорът може да бъде прекратен преди изтичането на срока на действието му с 

решение на Общински съвет Враца, без предизвестие: 
1. при виновно неизпълнение от страна на ДОВЕРЕНИКА на икономическите 

показатели, определени с Бизнес-задачата на дружеството; 
2. при нарушаване от ДОВРЕНИКА на закона, извършено при или по повод 

изпълнението на задълженията по договора или при нарушаване на настоящата наредба; 
3. при извършване на действия или бездействие на ДОВЕРЕНИКА, довели до 

влошаване на финансовите резултати на дружеството или от които са произтекли щети за него; 
4. при повдигане на обвинение на ДОВЕРЕНИКА за престъпление от общ характер, 

извършено при или по повод изпълнението на задълженията по договора;. 
5. при извършване от страна на ДОВЕРЕНИКА на престъпление от общ характер, 

установено с влязла в сила присъда. 
(3) ДОВЕРЕНИКА се освобождава от длъжност с решение на общото събрание на 

акционерите на ДРУЖЕСТВОТО – Общински съвет – Враца. В същото заседание общото 
събрание взема решение за освобождаване, респективно – неосвобождаване на ДОВЕРЕНИКА 
от отговорност за действията му по управлението. 

 
V. ДРУГИ УГОВОРКИ 

 
 Чл.7. Страните могат да променят условията на настоящия договор при последващи 

промени на нормативната уредба, при съществени изменения на икономическите условия или 
по взаимно съгласие чрез допълнителни писмени споразумения към настоящия договор, след 
Решение на упражняващия правата на собственост в едноличното дружество – Общински съвет 
– Враца. 

Чл.8. Възникналите спорове между страните по този договор и неуредените с него 
въпроси, се решават в съответствие с действащото законодателство. 

Чл.9. Действието на настоящия договор може да бъде продължавано от страните по него с 
нарочно писмено споразумение, подписано от страните след Решение на упражняващия 
правата на собственост в едноличното дружество – Общински съвет – Враца, 

Бизнес-задачата за управление на дружеството за тригодишен период е неразделна част от 
настоящия договор като Приложение № 1. 

Решението на общото събрание на акционерите на „РТВ „Вестител” – Враца” ЕАД за 
упълномощаване на кмета на община Враца за сключване на договор и решението за избор са 
неразделна част от настоящия договор като Приложение № 2 и 3. 

Настоящият договор се написа в три еднообразни и с еднаква правна сила на оригинал 
екземпляра, по един за всяка страна и кмета на община Враца, и подписа в знак на съгласие с 
текстовете му както следва: 

 
ЗА ДОВЕРИТЕЛ: ..................         ДОВЕРЕНИК:............   
/......................... - кмет на община Враца/                            /....................................../ 
по пълномощие Решение №. . .   
на Общински съвет - Враца 
 

3. Утвърждаване начина на гласуване на представителя на Община Враца на 
редовно заседание на Общото събрание на акционерите във „В и К” ООД – Враца 
        Докладва: инж. Кремен Георгиев 

       Общински съветник 
Изказа се: В.Драганов. 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 153 
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ОТНОСНО: Утвърждаване начина на гласуване на представителя на Община 
Враца на редовно заседание на Общото събрание на акционерите във „В и К” ООД – 
Враца  
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.24 от Наредба за реда  за 
упражняване на правата на собственост на Община Враца в търговските дружества и при 
мотиви, изложени в докладната записка 
 

РЕШИ: 
  

Утвърждава начина на гласуване на редовно заседание на Общото събрание на 
акционерите във „В и К” ООД – Враца на инж.Кремен Георгиев – общински съветник – 
упълномощено лице, съгласно Решение № 16 по Протокол № 3 от 27.12.2011г., както следва: 

По т.1 от дневния ред: Отчет на управителя за дейността на дружеството през 2011г. – 
гласувал „ЗА”. 

По т.2 от дневния ред: Приемане на Годишния финансов отчет за 2011. и Отчета за 
доходите на „В и К” ООД – Враца за 2011г. и освобождаване на управителя от отговорност за 
същата година – гласувал „ЗА”. 

По т.3 от дневния ред: Разпределение на печалбата на дружеството за 2011г. – гласувал 
„ЗА”. 

По т.4 от дневния ред: Избор на дипломиран експерт-счетоводител за текущи проверки и 
заверки на счетоводния отчет за 2012г. – гласувал „ЗА”. 

По т.5 от дневния ред: Решение за бракуване на ДМА. – гласувал „ЗА”. 
По т.6 от дневния ред: Решение за закупуване на недвижим имот в гр.Враца. – гласувал 

„ЗА”. 
По т.7 от дневния ред: Разни – гласувал „ЗА”.  

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 153 
ЗА – 28: Анг.Иванов, Ант.Георгиев, Б.Ничев, Б.Стоев, В.Стаменов, В.Кръстев, Вл.Ценов, 
Д.Димитрова, Ем.Кюркчийски, Здр.Златев, Зл.Карамелска, Ив.Узунов, К.Динкова, К.Шахов, 
Кр.Ангелов, Кр.Георгиев, М.Каменова, М.Петрова, М.Драганов, М.Костов, Н.Найденова, 
П.Аврамова, Пл.Кръстев, Пл.Ганецовски, С.Илчева, Т.Василева, Х.Георгиева и Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2: В.Драганов и М.Кирилова.  
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 153 

 
4.Предложение за решение по  14 броя молби  до президента на Република България 

за опрощаване на публични задължения /неправомерно изплатено парично обезщетение 
за отглеждане на малко дете/ на основание чл. 98, т. 12 от Конституцията на РБ. 

      Докладва: Хенриета Георгиева 
      Общински съветник 
 
При представяне на докладната записка вносителят допълни в проекта за решение две 

молби до Президента на Република България за опрощаване на публични задължения. 
Направи се следното предложение за изменение на проекта за решение: Общински съвет 

– Враца да предложи за опрощаване на публични задължения всичките /четиринадесет/ внесени 
молби. 
Предложението се подложи на гласуване и прие със следния вот: 
ЗА – 24 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 6 

Р Е Ш Е Н И Е  № 154 
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Относно: Предложение за решение по 14 броя молби  до президента на Република 

България за опрощаване на публични задължения /неправомерно изплатено парично 
обезщетение за отглеждане на малко дете/ на основание чл.98, т.12 от Конституцията на 
РБ 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 
На основание чл.21, ал.2, от ЗМСМА, във връзка с чл.9 от Указ 2773 на ДС от 23.12.1980 

г. и чл.98, т.12 от Конституцията на Република България 
РЕШИ: 

 
1.Изразява мотивирано предложение, с което ПРЕДЛАГА опрощаване на  публични 

задължения – изплатеното за периода от 07.04.2009 г. до 17.03.2010 г.  парично обезщетение за 
отглеждане на малко дете на основание чл.53 от Кодекса за социално осигуряване в размер на 
4006,34 лв. от които главница –2725,19 лв. и лихва към датата на съставяне на акта в размер на  
1281,15 лв., съгласно разпореждане № Ра – 230/10.02.2012 г.на РУ „СО” Враца,  издадено на  
Христина Цветанова Христова, живуща в гр.Враца, ул. „Атанас Йованович” №52. 

2. Изразява мотивирано предложение, с което ПРЕДЛАГА опрощаване на  публични 
задължения – изплатеното за периода 26.03.2007 г. до 18.10.2007 г.  парично обезщетение за 
отглеждане на малко дете на основание чл.53 от Кодекса за социално осигуряване в размер на 
2411,09 лв. от които главница – 1230,38лв. и лихва към датата на съставяне на акта в размер на  
1180,71 лв., съгласно разпореждане № Ра – 665/27.10.2011 г.на РУ „СО” Враца., издадено на 
Тереза Иванова Вълчева, живуща в гр.Враца, ж.к. „Дъбника”, бл. „Орбита” 10 вх. Б, ап. 43. 

3. Изразява мотивирано предложение, с което ПРЕДЛАГА опрощаване на  публични 
задължения – изплатеното за периода от 01.09.2009г. до 22.04.2010 г.   парично обезщетение за 
отглеждане на малко дете на основание чл.53 от Кодекса за социално осигуряване в размер на 
2610,40 лв. от които главница –1836,00 лв. и лихва към датата на съставяне на акта в размер на  
774,40 лв., съгласно разпореждане № Ра – 279/17.02.2012 г.на РУ „СО” Враца, издадено на  
Павлина Ангелова Пецева, живуща в гр.Враца, бул. „Втори юни” № 127. 

4. Изразява мотивирано предложение, с което ПРЕДЛАГА опрощаване на  публични 
задължения – изплатеното за периода от 29.06.2009 г. до 27.03.2010 г.   парично обезщетение за 
отглеждане на малко дете на основание чл.53 от Кодекса за социално осигуряване в размер на 
3061,98 лв. от които главница –2149,09 лв. и лихва към датата на съставяне на акта в размер на  
912,89 лв., съгласно разпореждане № Ра – 107/24.01.2012 г.на РУ „СО” Враца,  издадено на 
Валя Иванова Василева, живуща в с.Мраморен, общ. Враца, ул. „Люляк” № 6 .  

5. Изразява мотивирано предложение, с което ПРЕДЛАГА опрощаване на  публични 
задължения – изплатеното за периода от 01.10.2009 г. до 15.09.2010 г. парично обезщетение за 
отглеждане на малко дете на основание чл.53 от Кодекса за социално осигуряване в размер на 
3770,25лв. от които главница –2772,00 лв. и лихва към датата на съставяне на акта в размер на  
998,25 лв., съгласно разпореждане № Ра – 62/26.01.2012 г.на РУ „СО” Враца.  издадено на Ина 
Георгиева Вутова, живуща в гр.Враца, ул. „Войнишка” № 43, ет.1. 

6.Изразява мотивирано предложение, с което ПРЕДЛАГА опрощаване на  публични 
задължения – изплатеното за периода от 24.04.2008 г. до 31.01.2009 г. парично обезщетение за 
отглеждане на малко дете на основание чл.53 от Кодекса за социално осигуряване в размер на 
3512,48 лв. от които главница –2041,90 лв. и лихва към датата на съставяне на акта в размер на  
1470,58 лв., съгласно разпореждане № Ра – 244/13.02.2012 г.на РУ „СО” Враца, издадено на  
Валентина Николаева Петрова, живуща в гр.Враца, ул. „Рила” № 4. 

7.Изразява мотивирано предложение, с което ПРЕДЛАГА опрощаване на  публични 
задължения – изплатеното за периода от 15.09.2009 г.  до 07.05.2010 г. парично обезщетение за 
отглеждане на малко дете на основание чл.53 от Кодекса за социално осигуряване в размер на 
2717,74 лв. от които главница – 1912,17лв. и лихва към датата на съставяне на акта в размер на  
805,57 лв., съгласно разпореждане № РВ-ПОВН – 309/09.03.2012 г.на Столично управление 
„СО”, издадено на Цветелина Валериева Кирилова, живуща в гр.Враца, ул. „Три уши” № 8б. 
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8.Изразява мотивирано предложение, с което ПРЕДЛАГА опрощаване на  публични 
задължения – изплатеното за периода от 27.09.2006г. до 15.10.2007 г. парично обезщетение за 
отглеждане на малко дете на основание чл.53 от Кодекса за социално осигуряване в размер на 
4509,28 лв. от които главница –2234,83 лв. и лихва към датата на съставяне на акта в размер на  
2274,45 лв., съгласно разпореждане № Ра – 740/08.11.2011 г.на РУ „СО” Враца., издадено на  
Цветана Христова Петрова, живуща в гр.Враца, бул. „Втори юни” № 177. 

9.Изразява мотивирано предложение, с което ПРЕДЛАГА опрощаване на  публични 
задължения – изплатеното за периода от 19.01.2009 г. до 19.07.2009 г. парично обезщетение за 
отглеждане на малко дете на основание чл.53 от Кодекса за социално осигуряване в размер на 
2267,99 лв. от които главница –1449,94 лв. и лихва към датата на съставяне на акта в размер на  
818,05 лв., съгласно разпореждане № Ра – 144/30.01.2012 г. на РУ „СО” Враца,  издадено на 
Малина Альошева Миладинова, живуща в гр.Враца, ж. к. „Дъбника” бл. „Орбита” 4, ап. 29. 

10.Изразява мотивирано предложение, с което ПРЕДЛАГА опрощаване на публични 
задължения – изплатеното за периода от 15.09.2009 г. до 16.04.2010 г. парично обезщетение за 
отглеждане на малко дете на основание чл.53 от Кодекса за социално осигуряване в размер на 
2371,64 лв. от които главница –1685,71 лв. и лихва към датата на съставяне на акта в размер на  
685,93 лв., съгласно разпореждане № Ра – 143/30.01.2012 г.на РУ „СО” Враца, издадено на 
Иванка Иванова Иванова. 

11.Изразява мотивирано предложение, с което ПРЕДЛАГА опрощаване на публични 
задължения – изплатеното за периода от 15.09.2008 г. до 29.05.2009 г. парично обезщетение за 
отглеждане на малко дете на основание чл.53 от Кодекса за социално осигуряване в размер на 
3180,78 лв. от които главница – 1962,61лв. и лихва към датата на съставяне на акта в размер на  
1218,17 лв., съгласно разпореждане № Ра – 188/06.02.2012 г.на РУ „СО” Враца.  издадено на 
Петя Димитрова Павлова, живуща в гр.Враца, ж.к. „Дъбника”, бл.23, вх.Е, ап.119. 

12.Изразява мотивирано предложение, с което ПРЕДЛАГА опрощаване на публични 
задължения – изплатеното за периода от 11.09.2009 г. до 01.04.2010 г. парично обезщетение за 
отглеждане на малко дете на основание чл.53 от Кодекса за социално осигуряване в размер на 
2250,15 лв. от които главница –1588,57 лв. и лихва към датата на съставяне на акта в размер на  
661,58 лв., съгласно разпореждане № Ра – 171/31.01.2012 г.на РУ „СО” Враца.  издадено на 
Албена Стефанова Иванова, живуща в гр.Враца, бул. Ул. „Георги Апостолов” № 8, ап.4. 

13. Изразява мотивирано предложение, с което ПРЕДЛАГА опрощаване на публични 
задължения – изплатеното за периода от 08.09.2008 г. до 14.12.2008 г. парично обезщетение за 
отглеждане на малко дете на основание чл.53 от Кодекса за социално осигуряване в размер на 
1164,08 лв. от които главница – 717,62 лв. и лихва към датата на съставяне на акта в размер на  
446,46 лв., съгласно разпореждане № Ра – 781/14.11.2011 г.на РУ „СО” Враца, издадено на 
Даниела Красимирова Пешковска, живуща в гр.Враца, ж.к. „Дъбника”, бл. 26, вх.Ж,  ап.156. 

14. Изразява мотивирано предложение, с което ПРЕДЛАГА опрощаване на публични 
задължения – изплатеното за периода от 25.09.2007 г. до 20.04.2008 г. парично обезщетение за 
отглеждане на малко дете на основание чл.53 от Кодекса за социално осигуряване в размер на 
2530,47 лв. от които главница –1384,60 лв. и лихва към датата на съставяне на акта в размер на  
1145,87 лв., съгласно разпореждане № Ра –667/27.10.2011 г.на РУ „СО” Враца, издадено на 
Силвия Венциславова Стоянова - Благоева, живуща в гр. Враца, ж.к. „Дъбника” бл.27, вх.Д,  
ап.96. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ №154 
ЗА – 24 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 4 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №154 

 
5.Откриване на процедура за продажба на 12 обособени обекти, частна  общинска  

собственост. 
        Докладва: Васил Драганов 
        Общински съветник 
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При представянето на докладната записка вносителят направи следните изменения и 
допълнения на проекта за решение: 

1.В основанията добави „Решение № 136/24.04.2012г. на Общински съвет – Враца” 
2.В т.1, подточки 1.10, 1.11, 1.12 „етаж 5” да се замени с „етаж 3” 
3.В състава на комисията: на мястото на Мария Петрова да се запише Цветелина 

Дамяновска; на мястото на Цветелина Дамяновска  - Пламен Ганецовски и на мястото на 
Пламен Ганецовски – Мария Петрова. 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 155 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура за продажба на обособени обекти, частна  

общинска  собственост 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация (ЗМСМА); чл.3, ал.3, т.2 от Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол (ЗПСК), чл.5 и чл.6 от Наредбата за търговете и конкурсите; Решение № 
57/31.01.2012г. и Решение № 136/24.04.2012г. на Общински съвет – Враца и при мотиви, 
изложени в докладната записка  

 
РЕШИ: 

 
І. Приема оценките за определяне на справедливи пазарни стойности и правните анализи 

на юристите и експерт-оценителите за срок от 6 месеца и обявява публичен търг с явно 
наддаване за продажба на дванадесет изброени по-долу обекти, включени в Програмата за 
приватизация за 2012г., при следните условия: 

       1. Наименование на обекта на търга с начална тръжна цена /без ДДС/ и стъпка на 
наддаване: 

 1.1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1019.244.1.19 по 
кадастралната карта на гр.Враца, одобрена със Заповед № РД 18-43 от 16.09.2005г. на 
Изпълнителния директор на АК, а по подробен устройствен план (план за регулация) на 
гр.Враца, одобрен с Решение № 959 от 19.04.2011г. на Общински съвет – Враца, съставляващ 
офис 50,80 кв.м. със съответните ид.части от общите части на сградата и правото на строеж. 
Обектът е на адрес  бул. „Хр.Ботeв” №18, сграда №1, ет.5, ЦГЧ на гр.Враца и е описан в АОС – 
частна № 1497/18.03.2009г. Начална тръжна цена на обекта – 15 000 лв. /петнадесет хиляди 
лева/ и стъпка за наддаване 200 лв. Върху крайната цена не се начислява ДДС. 

1.2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1019.244.1.20 по 
кадастралната карта на гр.Враца, одобрена със Заповед № РД 18-43 от 16.09.2005г. на 
Изпълнителния директор на АК, а по подробен устройствен план (план за регулация) на 
гр.Враца, одобрен с Решение № 959 от 19.04.2011г. на Общински съвет – Враца, съставляващ 
офис 9,80 кв.м. със съответните ид.части от общите части на сградата и правото на строеж. 
Обектът е на адрес  бул. „Хр.Ботeв” №18, сграда №1, ет.5, ЦГЧ на гр.Враца и е описан в АОС – 
частна № 1498/18.03.2009г. Начална тръжна цена на обекта 3 000 лв. /три хиляди лева/ и стъпка 
за наддаване 100 лв. Върху крайната цена не се начислява ДДС. 

1.3 Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1019.244.1.21 по кадастралната 
карта на гр.Враца, одобрена със Заповед № РД 18-43 от 16.09.2005г. на Изпълнителния 
директор на АК, а по подробен устройствен план (план за регулация) на гр.Враца, одобрен с 
Решение № 959 от 19.04.2011г. на Общински съвет – Враца, съставляващ офис 22.10 кв.м. със 
съответните ид.части от общите части на сградата и правото на строеж. Обектът е на адрес бул. 
„Хр.Ботeв”№18, сграда №1, ет.5, ЦГЧ на гр.Враца и е описан в АОС – частна № 
1499/18.03.2009г. Начална тръжна цена на обекта 6 600 лв. /шест хиляди и шестстотин лева/ и 
стъпката за наддаване 100 лв. Върху крайната цена не се начислява ДДС. 
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1.4. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1019.244.1.18 по 
кадастралната карта на гр.Враца, одобрена със Заповед № РД 18-43 от 16.09.2005г. на 
Изпълнителния директор на АК, а по подробен устройствен план (план за регулация) на 
гр.Враца, одобрен с Решение № 959 от 19.04.2011г. на Общински съвет – Враца, съставляващ 
офис 15.90 кв.м. със съответните ид.части от общите части на сградата и правото на строеж. 
Обектът е на адрес  бул. „Хр.Ботeв”№18, сграда №1, ет.5, ЦГЧ на гр.Враца и е описан в АОС – 
частна № 1500/18.03.2009г. Начална тръжна цена на обекта 4 800 лв. /четири хиляди и 
осемстотин  лева/ и стъпката за наддаване 100 лв. Върху крайната цена не се начислява ДДС. 

1.5 Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1019.244.1.17 по кадастралната 
карта на гр.Враца, одобрена със Заповед № РД 18-43 от 16.09.2005г. на Изпълнителния 
директор на АК, а по подробен устройствен план (план за регулация) на гр.Враца, одобрен с 
Решение № 959 от 19.04.2011г. на Общински съвет – Враца, съставляващ офис 32.60 кв.м. със 
съответните ид.части от общите части на сградата и правото на строеж. Обектът е на адрес  бул. 
„Хр.Ботeв”№18, сграда №1, ет.5, ЦГЧ на гр.Враца и е описан в АОС – частна № 
1501/18.03.2009г. Начална тръжна цена на обекта 10 000 лв. /десет  хиляди лева/ и стъпката за 
наддаване 200 лв. Върху крайната цена не се начислява ДДС. 

1.6 Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1019.244.1.16 по кадастралната 
карта на гр.Враца, одобрена със Заповед № РД 18-43 от 16.09.2005г. на Изпълнителния 
директор на АК, а по подробен устройствен план (план за регулация) на гр.Враца, одобрен с 
Решение № 959 от 19.04.2011г. на Общински съвет – Враца, съставляващ офис 59.40 кв.м. със 
съответните ид.части от общите части на сградата и правото на строеж.Обектът е на адрес  бул. 
„Хр.Ботeв”№18, сграда №1, ет.5, ЦГЧ на гр.Враца и е описан в АОС – частна № 
1502/18.03.2009г. Начална тръжна цена на обекта 17 000 лв. /седемнадесет  хиляди лева/ и 
стъпката за наддаване 300 лв. Върху крайната цена не се начислява ДДС. 

1.7. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1019.244.1.15 по 
кадастралната карта на гр.Враца, одобрена със Заповед № РД 18-43 от 16.09.2005г. на 
Изпълнителния директор на АК, а по подробен устройствен план (план за регулация) на 
гр.Враца, одобрен с Решение № 959 от 19.04.2011г. на Общински съвет – Враца, съставляващ 
офис 37.50 кв.м. със съответните ид.части от общите части на сградата и правото на строеж. 
Обектът е на адрес,  бул. „Хр.Ботeв”№18, сграда №1, ет.5, ЦГЧ на гр.Враца и е описан в АОС – 
частна № 1503/18.03.2009г. Начална тръжна цена на обекта 11 000 лв. /единадесет хиляди лева/ 
и стъпката за наддаване 200 лв. Върху крайната цена не се начислява ДДС. 

1.8. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1019.244.1.14 по 
кадастралната карта на гр.Враца, одобрена със Заповед № РД 18-43 от 16.09.2005г. на 
Изпълнителния директор на АК, а по подробен устройствен план (план за регулация) на 
гр.Враца, одобрен с Решение № 959 от 19.04.2011г. на Общински съвет – Враца, съставляващ 
офис 11.50 кв.м. със съответните ид.части от общите части на сградата и правото на строеж. 
Обектът е на адрес бул. „Хр.Ботeв”№18, сграда №1, ет.5, ЦГЧ на гр.Враца и е описан в АОС – 
частна № 1504/18.03.2009г. Начална тръжна цена на обекта 3 500 лв. /три хиляди и петстотин 
лева/ и стъпката за наддаване 100 лв. Върху крайната цена не се начислява ДДС 

1.9. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1019.244.1.13 по 
кадастралната карта на гр.Враца, одобрена със Заповед № РД 18-43 от 16.09.2005г. на 
Изпълнителния директор на АК, а по подробен устройствен план (план за регулация) на 
гр.Враца, одобрен с Решение № 959 от 19.04.2011г. на Общински съвет – Враца, съставляващ 
офис 28.60 кв.м. със съответните ид.части от общите части на сградата и правото на строеж. 
Обектът е на адрес бул. „Хр.Ботeв”№18, сграда №1, ет.5, ЦГЧ на гр.Враца и е описан в АОС – 
частна № 1505/18.03.2009г. Начална тръжна цена на обекта 8 000 лв. /осем хиляди лева/ и 
стъпката за наддаване 200 лв. Върху крайната цена не се начислява ДДС. 

1.10. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1019.244.1.3 по 
кадастралната карта на гр.Враца, одобрена със Заповед № РД 18-43 от 16.09.2005г. на 
Изпълнителния директор на АК, а по подробен устройствен план (план за регулация) на 
гр.Враца, одобрен с Решение № 959 от 19.04.2011г. на Общински съвет – Враца,съставляващ 
офис 42.07 кв.м. със съответните ид.части от общите части на сградата и правото на строеж. 
Обектът е на адрес бул. „Хр.Ботeв”№18, сграда №1, ет.3, ЦГЧ на гр.Враца и е описан в АОС – 
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частна № 2051/28.03.2012г. Начална тръжна цена на обекта 17 000 лв. /седемнадесет хиляди 
лева/ и стъпката за наддаване 500 лв. Върху крайната цена не се начислява ДДС. 

1.11. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1019.244.1.2 по 
кадастралната карта на гр.Враца, одобрена със Заповед № РД 18-43 от 16.09.2005г. на 
Изпълнителния директор на АК, а по подробен устройствен план (план за регулация) на 
гр.Враца, одобрен с Решение № 959 от 19.04.2011г. на Общински съвет – Враца, съставляващ 
офис 31.00 кв.м. със съответните ид.части от общите части на сградата и правото на строеж. 
Обектът е на адрес бул. „Хр.Ботeв” №18, сграда №1, ет.3, ЦГЧ на гр.Враца и е описан в АОС – 
частна № 2052/28.03.2012г. Начална тръжна цена на обекта 12 500 лв. /дванадесет хиляди и 
петстотин  лева/ и стъпката за наддаване 200 лв. Върху крайната цена не се начислява ДДС. 

1.12. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1019.244.1.31 по 
кадастралната карта на гр.Враца, одобрена със Заповед № РД 18-43 от 16.09.2005г. на 
Изпълнителния директор на АК, а по подробен устройствен план (план за регулация) на 
гр.Враца, одобрен с Решение № 959 от 19.04.2011г. на Общински съвет – Враца, съставляващ 
офис 30.00 кв.м. със съответните ид.части от общите части на сградата и правото на строеж. 
Обектът е на адрес бул. „Хр.Ботeв”№18, сграда №1, ет.3, ЦГЧ на гр.Враца и е описан в АОС – 
частна № 2050/28.03.2012г. Начална тръжна цена на обекта 12 000 лв. /дванадесет хиляди лева/ 
и стъпката за наддаване 200 лв. Върху крайната цена не се начислява ДДС. 

ІІ. Размер на депозита за участие в търга – 10% от началната тръжна  цена. Депозитната 
вноска се внася в ОББ клон Враца, по сметка на Община Враца BG13UBBS80023300146537  
код BIC  UBBSBGSF - ТБ ОББ АД клон Враца в краен срок от 15 дни, от деня следващ 
обнародването на Решението в „Държавен вестник”. 

ІІІ.  Тръжна документация се закупува и получава срещу  240 лв. /с включен ДДС/, на 
касата  в Центъра за административно обслужване,  в сградата на Община Враца, ет. І.  

ІV. Срок за закупуване на документацията за участие в търга – 13 дни от деня, следващ 
обнародването  на решението в „Държавен вестник”. 

V. Срок за оглед на обектите до 17 ч. на 15-ия ден, от деня следващ обнародването на 
решението в „Държавен вестник”. 

VІ. Предложения за участие в търга се подават в запечатен непрозрачен плик с 
надписани наименованието на обекта и името на участника в Центъра за административно 
обслужване на Община Враца, до 17ч. на 15-ия ден от деня следващ обнародването на 
решението в „Държавен вестник”. 
 VІІ. Търгът да се проведе на 17 – ия ден, от деня следващ обнародването на решението в 
„Държавен вестник” от 1400 ч. в Община Враца, ет.3,  стая № 72.   
 VІІІ. На основание чл.8 от Наредбата за търговете и конкурсите Общински съвет – 
Враца определя тръжна  комисия в състав: 

Председател: Васил Драганов 
Членове:  1.Хенриета Георгиева – юрист 
    2.Венчо Кръстев 
    3.Калина Динкова 
    4.Цветелина Дамяновска 
    5.Красимир Донов 
    6.Десислава Димитрова 

 Резерви: Председател: Пламен Ганецовски 
 Член  –  Мария Петрова – юрист 

На членовете на комисията, след провеждане на успешен търг, да се изплати 
възнаграждение в размер на 50% от минималната месечна работна заплата. 

ІХ. На основание чл.9 от Наредбата за търговете и конкурсите, Общински съвет – Враца 
утвърждава тръжни документации за провеждане на търг с явно наддаване, която съдържа 
следното: 

1. Решение на Общински съвет Враца за обявяване на публичен търг с явно наддаване за 
продажба. 

2. Фотокопие на обява за явен търг, публикувана в ДВ; 
3. Условия за провеждане на търга; 
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4. Документи за участие в търга; 
5. Указания за участие в търга; 
6.  Декларация за оглед на обекта 
7. Декларация по чл.7, ал.3 от ЗПСК обр.1 за произхода и основание на платежните 

средства, с които се участва в приватизацията; 
8. Декларация, че юридическото лице е с по-малко от 50 % държавно или общинско 

участие; 
9. Проекто-договор за продажба; 
10. Характеристика на обекта; 
11. Скица на обекта; 
12. АОС – частна; 
Х. Повторен и следващи търгове, при същите условия, до продажба на имотите, или 

изтичане на срока по т.І, да се провеждат през 14 дни, като всички горецитирани срокове се  
удължават също с по 14 дни. 

ХІ. Възлага на Кмета на Община Враца да извърши всички последващи действия, 
свързани с организацията и провеждането на търга и да сключи договор със спечелилите търга 
участници.    
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 155 
ЗА – 25: Анг.Иванов, Ант.Георгиев, Б.Ничев, Б.Стоев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Кръстев, 
Вл.Ценов, Д.Димитрова, Ем.Кюркчийски, Здр.Златев, Зл.Карамелска, К.Динкова, К.Шахов, 
Кр.Донов, Кр.Ангелов, Кр.Георгиев, М.Каменова, М.Петрова, М.Костов, Н.Найденова, 
Пл.Кръстев, Т.Василева, Цв.Коцев и Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – 1: Ив.Узунов 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 5: М.Кирилова, П.Аврамова, Пл.Ганецовски, С.Илчева и Х.Георгиева. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 155 

 
6.Отчет за получени командировъчни пари за периода от 01.01.2012г. до 30.04.2012г. 
      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 156 
 
ОТНОСНО: Отчет за получени командировъчни пари за периода от 01.01.2012г. до  

30.04.2012г. 
 

ОБЩИНСКИ   СЪВЕТ 
 
На основание чл.21, ал.1 от ЗМСМА и чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в 

страната 
 

РЕШИ: 
 

Одобрява отчета за получените командировъчни пари от Кмета на Община Враца 
инж.Николай Иванов за периода от 01.01.2012 г. до  30.04.2012 г. в размер на 70,65 лева. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ №156 
ЗА – 27 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №156 

 
7.Обявяване на 1 юни 2012 година /петък/ – Ден на гр.Враца, за неработен ден.
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      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца  
 
Направи се следното предложение за изменение на проекта за решение, което вносителя 

възприе: Израза „неработен ден” да се замени с „празничен и неприсъствен”. 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 157 
 
ОТНОСНО:  Обявяване на 1 юни 2012г. /петък/ – Ден на град Враца, за празничен 

и неприсъствен ден 
ОБЩИНСКИ   СЪВЕТ 

 
           На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл.11, ал.3, т.23 от Правилника за организацията и дейността на Общински 
съвет – Враца, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
 

РЕШИ: 
 

1.Обявява 1 юни – Ден на град Враца 2012 г. /петък/ за празничен и неприсъствен ден за 
общински фирми, общински бюджетни организации, здравни и просветни заведения със 
седалище и управление на територията на Община Враца.  

2.Предлага на ръководителите на частни фирми, фирми с държавно участие и на 
държавните учреждения на територията на Община Враца да обявят 1 юни – Ден на град Враца 
2012 г. /петък/ за празничен и неприсъствен ден.  

3.Възлага на Кмета на Община Враца да осигури дейността на сборни групи във всяко 
детско заведение на територията на Община Враца, които да се посещават от деца на работещи 
в организации, заведения, учреждения и фирми. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ №157 
ЗА – 29 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №157 

 
8.Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 

администрирането  на местните такси  и цени  на услуги  и права на територията  на 
Община Враца. 

      Докладва: инж. Николай Иванов 
       Кмет на Община Враца 
 Изказа се: М.Петрова. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 158 
 
ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 

администрирането  на местните такси  и цени  на услуги  и права на територията  на 
Община Враца  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

           На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.6, ал.1, б."б" във 
връзка с чл.9 от ЗМДТ, чл.8, чл.26 и чл.28 от ЗНА и чл.11, ал.4 във връзка с ал.3, т.7 от 
Правилника за организацията и дейността на ОбС Враца, неговите комисии и взаимодействието  
му с общинска администрация и при мотиви, изложени в докладната записка  

РЕШИ: 
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  Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община 
Враца (Приета  с Решение № 226/06.03.2003 г. на ОбС Враца, изм. и доп. с Решение № 
260/03.07.2003 г. на ОбС Враца, изм. и доп. с Решение № 25/ 03.02.2004 г. на ОбС Враца изм и  
доп. с  Решение № 44/17.03.2004 г. на ОбС Враца, изм. и доп. с Решение № 135/26.11.2004 г. на ОбС 
Враца, изм. и доп. с Решение № 169/24.03.2005 г. на ОбС Враца, изм. и доп. с Решение № 
170/24.03.2005 г. на ОбС Враца, изм. и доп. с Решение № 349/25.05.2006 г. на ОбС Враца, изм. и 
доп.с Решение № 425/16.112006 г. на ОбС Враца, изм. и доп. с Решение № 438/21.12.2006 г. на 
ОбС Враца, изм. и доп. с Решение № 39/11.02.2008 г. на ОбС Враца, изм. и доп. с Решение № 
123/29.05.2008 г., изм. и доп. с Решение № 190/01.08.2008 г. на ОбС Враца, изм. и доп. с Решение № 
206/11.09.2008 г. на ОбС Враца, изм. и доп. с Решение  № 304/29.01.2009 г.  на ОбС Враца, изм. и 
доп. с Решение      № 425/28.05.2009 г., изм. и доп. с Решение № 549/30.12.2009 г. на ОбС Враца, 
изм. и доп. с Решение № 555/28.01.2010 г. на ОбС Враца  изм. и доп. с Решение № 
697/29.06.2010 г. на ОбС Враца, изм. и доп. с Решение № 784/30.09.2010 г. на ОбС Враца, изм. и 
доп. с Решение № 958/19.04.2011 г. на ОбС Враца, изм. и доп. с Решение № 27/27.12.2011 г.) 
 
  § 1. Раздел втори на Глава втора се отменя.  
  § 2. Създава се нов Раздел втори  на Глава втора със заглавие:  
  "ТАКСА ЗА ПОЛЗВАНЕ  НА ПАЗАРИ ТЪРЖИЩА, ПАНАИРИ, ТРОТОАРИ, 
ПЛОЩАДИ И УЛИЧНИ ПЛАТНА И ТЕРЕНИ С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ОБЩИНСКА 
СОБСТВЕНОСТ". 
  § 3. Създават се нови членове 20 и 21: 
  Чл. 20. (1) Таксата се заплаща за ползване на тротоари, площади, улична платна, места, 
върху които са организирани пазари /открити и покрити/, тържища, панаири, както и терени с 
друго предназначение, които са общинска собственост. Таксата е с ДДС. 

(2) Таксата се заплаща от физическите и юридически лица в зависимост от зоната, в 
която се намират терените по ал.1., съгласно приложена схема по Приложение № 3 . 
  (3) Зоните по ал.2 се определят с Решение на Общински съвет както следва": 

1. Първа зона с граници –  пл. "Христо Ботев" -  ул. "Иванка Ботева";  пл. "Христо 
Ботев", ул. "Лукашов", площада пред Пощата,  бул. "Никола Вайводов", пл. "Суми" до ЖП гара. 

2. Втора зона с граници: ЦГЧ (с изключение на I зона), ЖК "Река Лева", ЖК 
"Подбалканска" и ЖК "Толбухин  юг".        

3. Трета зона с граници: ЖК "Медковец", ЖК "Дъбника", ЖК "Металург", ЖК "Сениче" 
и I-ва част на Хранително-вкусова зона (източно от бул. "Васил Кънчов" и бул. "Илинден". 
  4. Четвърта зона с граници: Източно-промишлена зона, Промишлена зона, Складова 
зона и II–ра част на Хранително-вкусова зона, (западно от бул. "Васил Кънчов", западно от бул. 
"България" и югозападно  от бул. "Илиндин).           
  5. Пета  зона с граници: включваща останалата  част от селищната система.  
  (4) Таксата се заплаща за заета площ на квадратен метър на ден или на месец  при 
наличие на разрешение за упражняване на сезонна търговия, и за търговия в районите на 
утвърдените  пазарни площадки. 
        (5) При ползване на мястото повече от месец,таксите се плащат месечно ,но не по-късно  
от 10 дни преди започване на месеца. 
  (6) Таксите се определят, както следва: 
   а) 1.1 За ползване на места за търговия с дребно-размерни и пакетирани промишлени 
стоки  извън районите на  утвърдените пазарни площадки.   
 

На ден:                                           
3.00 лв./кв.м - I  зона 
2.00 лв./кв.м - II и III зона 
1.50 лв./кв.м - IV и V зона                                     

  
На месец: 
40.00 лв./кв.м - I  зона  
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30.00 лв./кв.м - II и III зона 
20.00 лв./кв.м - IV и V зона 

                                                                                                                                                     
1.2. За ползване на места за търговия с  вестници и списания, книги, пластики, картини, 

произведения на художествените занаяти, канцеларски материал, детски играчки и лотарийни 
билети, извън районите на утвърдените пазарни площадки. 
 

На ден:    
0.80 лв./кв.м.- I зона  
0.60 лв./кв.м - II  и  III зона  
0.50 лв./кв.м.- IVи V зона  

 
На месец: 
20.00 лв./кв.м - I зона 
15.00 лв./кв.м - II и III зона 
10.00 лв./кв.м. - IV и V зона        

 
  1.3. За ползване на места за търговия с цветя, плодове  и зеленчуци  извън районите на 
утвърдените пазарни площадки. 
 

На ден: 
4.00 лв./кв.м - I  зона  
3.00 лв./кв.м - II и  III зона 
2.00 лв./кв.м- IV и V зона  

   

На месец: 
                                                                                                                                                                              
25.00 лв./кв.м - II  III зона  
20.00 лв./кв.м - IV  и Vзона  

 

1.3.1. За ползване на търговски маси в районите на утвърдените пазарни 
площадки „Леонова”, „Дъбника”, „Металург”, „Васил Кънчов” и „Болницата” 
за  търговска дейност с плодове и зеленчуци и друга селскостопанска стока се 
заплаща такса, както следва: 
а*  на ден   -   1.60 лв./кв.м  - за  всички пазарни площадки; 
б* на месец - 16.00 лв./кв.м -  за всички пазарни площади. 
1.3.2. За  ползване на търговски маси врайоните  на  утвърдените пазарни 
площадки „Леонова”, „Дъбника”, „Металург”, „Васил Кънчов” и „Болницата” 
за търговска дейност с промишлени стоки и други не селскостопански стоки се 
заплаща такса в размер, както следва : 
а*  на ден   -  2.40 лв./кв.м - за всички пазарни площадки; 
б* на месец  - 22.00 лв./кв.м  - за всички пазарни площадки. 

         
  1.4.  За ползване на места за продажба на сладолед, закуски, грилове за продажба на 
печени пилета, варена и печена царевица, пуканки, бонбони, ядки и други разрешени от Закона 
за храните извън утвърдените пазарни площадки.   
 

  На  месец: 
                             
 50.00 лв./кв.м - I зона  
 40.00 лв./кв.м - II и III зона  
 30.00 лв./кв.м. - IV и V 
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1.5. За разполагане на маси и столове, за сезонна консумация на открито, за дните преди 
01 април и след 31 октомври  на календарната година се събира такса на кв.м. на ден, а за 
сезона  на месец: 

   
На ден:  
 
2.00 лв./кв.м -  I зона      
1.80 лв./кв.м  - II и III зона    
1.50 лв./кв.м  - IV и V зона    

                                                                  
                       

На  месец: 
 
7.50 лв./кв.м - I зона  
6.00 лв./кв.м - II и III зона  
5.00 лв./кв.м-   IV и V зона  

       
   1.6. Разполагането на самопродаващи автомати за топли напитки и закуски, хладилни 
витрини за безалкохолни напитки, автомати за продажба на цигари пред търговски обекти  за 
предобектова търговия става по одобрена от гл. архитект схема за сезонна търговия. Таксата се 
заплаща от ползвателя на стационарния обект, в чиято прилежаща територия – общинска 
собственост са поставени съоръженията. 

Таксата се заплаща както следва:  
 - за всички зони на град Враца – не  по-малко от 50.00 лв./кв.м на месец;     
  - за кметствата на територията на община Враца – не по-малко от  30.00 лв./кв.м на месец; 
       1.7. За разполагане на фирмени информационно-указателни табели върху тротоари  с 
площ до 1 кв.м. до  V зона  вкл. - 10.00 лв. на месец. 

1.8  За ползване на места за търговия с акционни стоки (свързани с честване на 
празници,  изложения,  продажба на билети за концерти и рекламни събития) таксата е:   
 

  На ден:           
  I зона              4.00 лв./ кв.м; 
  II и III зона           3.00 лв./кв.м ; 
  IV и V зона            2.00 лв./кв.м на ден.. 

 
  2. Не се разрешава продажба от лек  автомобил   в I зона  

Таксата за II зона е 5 лв./кв.м ; 
 III  и IV- 3 лв./кв.м;  
 V зона - 2 лв./кв.м на ден".  

 
  3. Не се разрешава продажба от товарен автомобил или ремарке в I зона.  

Таксата за II зона е 10.00 лв./кв.м, 
 III и IV зона - 5 лв./кв.м ; 
 и V зона -  3.00 лв./кв.м на ден".  

   
  4. За ползване на общински терен от таксиметрови автомобили –  5.00 лв. на месец за 
всяко МПС. 
  5. Таксата   за издаване на кратковременни пропуски е както следва: 
  5.1. Такса за издаване на кратковременни пропуски във връзка с чл. 26, ал. 2 от 
Наредбата за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на 
превозни средства и пешеходците в община Враца (Решение № 425/ 16.11.2006 г.) за товарни 
автомобили и строителни машини над 3,5 тона, в ЦГЧ по 10.00 лв. на ден за всяко пътно превозно 
средство /ППС/. 
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  5.2. Такса за издаване на кратковременни пропуски за товарни автомобили над 3,5 тона в 
района на пешеходната зона  по 20,00 лв. на ден за всяко ППС.  
  5.3. Такса за издаване на пропуски за ППС до 3,5 тона, във връзка с чл. 26, ал.2, ал.3, 
ал.5, ал.6 от Наредбата за организацията и безопасността на движението и дисциплината на 
водачите на превозни средства и пешеходците в община Враца по  5,00 лв. за всяко ППС на ден за: 
  *товарно-разтоварна дейност;  
   * автомобили, обслужващи банкови, финансови и административни  институции; 
   * за МПС, обслужващи хотели и туристически групи. 
  Не се заплаща такса за автомобили, обслужващи дейността на общински предприятия. 
       б) За ползване на места и терени, върху които са организирани панаири, събори  за 
търговска и развлекателна дейност до IV зона включително се събира такса на квадратен метър 
на ден - 3,00 лв., за  V зона - 1.50 лв./кв.м на ден. 
       в) За ползване на места и терени, върху които са организирани панорами, стрелбища и 
моторни люлки, детски електромобили и други атракциони, които се ползват до 30 календарни 
дни, се събира такса: 
 

 На ден:                                                                                      
I зона   - 1.00 лв./кв.м 
II и III зона  - 0.50 лв./кв.м 
 IV и V зона  - 0.30 лв./кв.м 

  
   г) При ползване на мястото повече от месец таксите се плащат месечно, както следва: 
  

 На месец:                  
 
 I зона                   - 20.00 лв./кв.м. 
 II , III и IV зона - 10.00 лв./кв.м. 
 V зона                 -  2.00 лв./.кв.м. 

 
   д) За ползване на общински терени за разполагане на цирк се заплаща такса в размер на 
30 /тридесет/ лв. на ден. 
        (7) Таксите се заплащат за ползване на тротоари, площади, улична платна, места, върху 
които са организирани пазари /открити и покрити/, тържища, панаири както и терени с друго 
предназначение, които са общинска собственост и върху които  се извършва  търговия със 
селскостопанска и промишлена продукция.     
        1. Таксите се събират на мястото на извършване на дейността от инкасаторите на такси и 
наеми на звено "Общински пазари", след представено разрешение за ползване на мястото, 
издадено от Кмета на Общината  по одобрена схема от главния архитект. 
      2. Таксите, които се събират от общинска администрация се плащат предварително или 
едновременно с издаване на разрешението за ползване по ред, определен от Общински съвет  
Враца. 
       3. При внасяне на таксата, на потребителя се издава документ – приходна квитанция.   
     4. Невнесените в срок такси се събират заедно с лихвите  върху дължимите такси 
съгласно Закона за лихвите  и друг и подобни държавни вземания по реда на Данъчно 
осигурителния процесуален кодекс.   
    5. Приходите от местни такси  постъпват в бюджета на Общината. 
     (8) Информацията за пета зона  се отнася за селата  от общината. 
     1. За селата /населените места/ таксите се събират от длъжности лица, определени със 
заповед на  Кмета на съответното кметство. 
    2. Със заповед, Кметът на  селото /населеното място/ определя пазарните дни и мястото 
за провеждането им. 
     3. Забранява се  упражняването на търговска дейност по тротоари и разносна търговия в 
населените места на Общината  в дни, които не са обявени за пазарни. 
      4. Кметовете и кметските наместници на населените места ,могат да налага  глоби на 
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Нарушителите  в размер от 10.00 до 50.00 левана местонарушението с квитанция или фиш за 
маловажни случаи на административни нарушения.   
    (9) При издаване на разрешителни за ползване на места, върху които са организирани 
панаири, събори и празници за продажба на стоки се заплаща депозит за почистване на терена в 
размер на 500 лева. След приключване ползването на терена ползвателят се задължава да го 
почисти, което се установява с протокол, след извършен оглед от служител на общинска 
администрация.                        
    (10) При издаване на разрешителни за места, върху които са организирани  панорами 
стрелбища, моторни лодки и др., се заплаща депозит за почистване на терена в размер на 250 
лева. След приключване ползването на терена ползвателят се задължава  да го почисти, което се 
установява с протокол след извършен оглед от служител на общинска администрация.  
    (11) При издаване на разрешение за ползване на терен с цел продажба на сезонни 
селскостопански стоки (дини, пъпеши, тикви, зеле, картофи, пипер и др.), както и  други, които 
замърсяват терена (дърва, въглища, елхи и др. ) ползвателят заплаща депозит в размер на 
едномесечна такса по Раздел втори. След приключване ползването на терена ползвателят се 
задължава да го почисти, което се установява с протокол след извършен оглед  от служител на 
общинска администрация.  
    (12) Внесените депозити по ал.9, ал.10 и ал.11 се възстановяват след почистване на 
терена, установено с протокол. В случай, че ползвателят не почисти, депозита се задържа за 
покриване на разходите за почистване.  
    (13) При  прекратяване  на ползването на площите, лицата не заплащат такса за периода 
на прекратяването до крайния срок на издаденото разрешение за ползване, ако предварително 
писмено са декларирали това обстоятелство в общинска администрация, издала разрешението. 
    (14) При промяна в размера на ползваната площ се спазва реда по предходната алинея. 
   (15 ) При ползване на площ до 1 кв.м ползвателят заплаща размера на таксата за 1 кв.м. 
    (16) За регистрирани като селскостопански производители, представили регистрация от 
ОД по безопасност на храните, анкетна и регистрационна карта от ОД „Земеделие и гори” 
таксата за ползване на общински терен е 50 % от размера на дължимата такса по чл. 20, ал. 6.а) 
т. 1.3 и т. 1.3.1. 
    (17) За ползване на общински терен за търговска дейност от лица с доказана 
нетрудоспособност над 50 % таксата, която заплащат, е в размер на 50 % от тази в  чл. 20, ал. 6 
от Раздел втори на Наредбата след представено експертно решение от ТЕЛК, НЕЛК, ЦТЕЛК.   
  Не се ползват с преференции търговци, когато на общински терен са поставили 
маси и столове за консумация на открито. 
       Чл. 21. (1)  Кметът на Община Враца, издал разрешението за ползване на мястото може 
да го отнема когато мястото не се ползва по предназначение, когато не се ползва от лицето, на 
което е предоставено или когато обществените нужди налагат това.   
       (2) Контролът по изпълнение на Раздел втори от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Враца 
се осъществява от Кмета на Община Враца  или  от упълномощени от него лица. 
      § 4. Отменя се чл.51, ал.1 т.30 от Глава трета. 
      § 5. Създава се Приложение № 3 „Схема на зоните за осъществяване на търговска 
дейност по Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги и права на територията на община Враца”: 
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 1. Първа зона с граници –  пл. "Христо Ботев" -  ул. "Иванка Ботева";  пл. "Христо 

Ботев", ул. "Лукашов", площада пред Пощата,  бул. "Никола Вайводов", пл. "Суми" до ЖП гара. 
2. Втора зона с граници: ЦГЧ (с изключение на I зона), ЖК "Река Лева", ЖК 

"Подбалканска" и ЖК "Толбухин  юг".        
3. Трета зона с граници: ЖК "Медковец", ЖК "Дъбника", ЖК "Металург", ЖК "Сениче" 

и I-ва част на Хранително-вкусова зона (източно от бул. "Васил Кънчов" и бул. "Илинден". 
  4. Четвърта зона с граници: Източно-промишлена зона, Промишлена зона, Складова 
зона и II–ра част на Хранително-вкусова зона, (западно от бул. "Васил Кънчов", западно от бул. 
"България" и югозападно  от бул. "Илиндин).           
  5. Пета зона с граници: включваща останалата  част от селищната система.  

ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 158 
ЗА – 31: Анг.Иванов, Ант.Георгиев, Б.Ничев, Б.Стоев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Кръстев, 
Вл.Ценов, Д.Димитрова, 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, Т.Василева, Х.Георгиева, 
Цв.Коцев и Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – 1: С.Илчева  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма  
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 158 

 
9.Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество. 
      Докладва: инж. Николай Иванов 

       Кмет на Община Враца 
  

При представянето на докладната записка вносителят направи следното изменение на 
проекта за решение: В Приложение 1, IV зона стойността „6,00 лв.” да се замени с „5,00 лв.”, 
като същата корекция се отрази в Приложение 2. 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 159 
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ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗНА, чл.11, ал.4 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет - Враца и при мотиви, изложени в докладната 
записка 

РЕШИ: 
  
         1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество (Приложение №1). 

2. Възлага на Кмета на Община Враца да анексира сключените наемни договори за 
слънцезащитни устройства, съгласно действащата тарифа. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 159 
ЗА – 28: Ант.Георгиев, Б.Ничев, Б.Стоев, В.Стаменов, В.Кръстев, Вл.Ценов, Д.Димитрова, 
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, Т.Василева, Х.Георгиева и Цв.Коцев. 
ПРОТИВ – 1: С.Илчева.  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2: В.Драганов и Цв.Дамяновска. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 159 

Приложение №1 
 
 

НАРЕДБА 
за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество 
 

(Приета с Решение №  292 /2008 г. 
на Общински съвет Враца; изм. и доп. с р-ние №331/19.02.2009г.) 

   
          § 1. Допълва Тарифата за определяне на началния размер на месечния наем за 1 кв.м. при 
предоставяне на помещения, терени и места, като добавя нов последен ред – „За 
слънцезащитни устройства пред магазини и заведения за хранене и развлечения (с разрешение 
за поставяне), както следва: 
 В графа „терени и места за стопански нужди”: 
Център І зона – 7,50 лв.; 
ІІ зона – 6,00 лв; 
ІІІ зона – 6,00 лв. 
IV зона – 5,00 лв. 
V зона – 5,00 лв.  
(Приложение №2). 
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Т А Р И Ф А 

За определяне на началния размер на месечния наем за 
1 кв. м.   при предоставяне на помещения, терени и места – приета 

с Решение №.159/2012г. от Общински съвет – Враца 
                             

Помещения в масивни сгради Павилиони, бараки, мазета, тавани Терени и места за стопански нужди 

Център І зона  ІI зона ІІІ зона ІV зона V зона Център І зона  ІI зона ІІІ зона ІV зона V зона Център І зона  ІI зона ІІІ зона ІV зона V зона 

ТЪРГОВИЯ И ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ (лв./1-кв.м./мес.) 
8.00 лв 7.00 лв 6.00 лв 4.00 лв 3.50 лв 5.00 лв 4.00 лв 3.50 лв 3.00 лв 2.50 лв 3.00 лв 2.75 лв 2.50 лв 2.25 лв 2.00 лв 

ПРОДАЖБА НА ВЕСТНИЦИ И СПИСАНИЯ (лв./1-кв.м./мес.) 
  25.00 лв 24.00 лв 23.00 лв 22.00 лв 21.00 лв 

ПРОДАЖБА (КАФЕ, ЗАКУСКИ, ТОПЛИ И СТУДЕНИ НАПИТКИ) ОТ ВЕНДИНГ МАШИНА (лв./1-кв.м./мес.) 
  50.00 лв 45.00 лв 40.00 лв 20.00 лв 15.00 лв 

ОФИСИ, ПРОИЗВОДСТВЕНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ (лв./1-кв.м./мес.) 
6.00 лв 4.50 лв 4.00 лв 3.50 лв 3.00 лв 4.00 лв 3.75 лв 3.50 лв 3.25 лв 3.00 лв 3.50 лв 3.25 лв 3.00 лв 2.75 лв 2.50 лв 

Други-банкови, валутни, застрахователни, хазартни и финансови дейности (лв./1-кв.м./мес.) 
20.00 лв 19.00 лв 18.00 лв 17.00 лв 16.00 лв   11.00 лв 10.50 лв 10.00 лв 9.50 лв 9.00 лв 

ДЕЙНОСТ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНА ОТ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ 

3.00 лв 2.50 лв 1.00 лв 0.75 лв 0.50 лв   
ДЕЙНОСТНАОБЩИНСКИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ 

Наема на предоставените помещения да се определя съгласно чл.32 от ЗПП  
(размера на амортизационните отчисления като към тях се добавят и експлоатационните разходи ако има такива ) 

ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНСКИТЕ РЪКОВОДСТВА И СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
0.30лв. / 1кв.м. / месец  

Паркинги (лв./1-кв.м./мес.) 
а/ открити паркинги до 500кв.м. 0.80 лв 0.80 лв 0.80 лв 0.80 лв 0.80 лв 

б/ закрити паркинги 1.20 лв 1.20 лв 1.20 лв 1.20 лв 1.20 лв 
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в/ открити паркинги над 500кв.м. 0.55 лв 0.55 лв 0.55 лв 0.55 лв 0.55 лв 
Паркинг-места – (лв./1-бр./мес.) 30.00 лв 29.00 лв 28.00 лв 24.00 лв 20.00 лв 

Гаражи (лв./1-кв.м./мес.) 
3.75 лв 3.50 лв 3.25 лв 3.00 лв 2.75 лв           1.00 лв 0.95 лв 0.90 лв 0.85 лв 0.80 лв 

ЗА СЛЪНЦЕЗАЩИТНИ УСТРОЙСТВА ПРЕД МАГАЗИНИ И ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ с разрешение за поставяне(лв./1-кв.м./мес.) 
          7.50 лв. 6.00 лв. 6.00 лв. 5.00 лв. 5.00 лв. 

I - зона: прилежащите имоти на бул. "Никола Войводов", включително площад "Суми", ул."Лукашов" в отсечката от бул. "Христо Ботев" до ул."Стоян Кялъчев", ул. "Търговска", бул. "Христо Ботев" в 
участъка от бул."Втори юни" до бул. "Мито Орозов", ул."Антим І", ул."Стефанаки Савов" и пл."Христо Ботев". 
II - зона с граници: бул."Мито Орозов", ул."Околчица", ул. "Братя Миладинови", ул."Димчо Дебелянов", ул."Васил Кънчов", бул."Христо Ботев", ул."Остри връх", източен бряг на река Лева, ул."Стара 
планина", ул."Родопи", околовръстен полигон, Скакленско дере и ул."Скакля", ул.“Георги Апостолов", ул."Спортна", ул."Васил Кънчов"; 
ІІІ- та зона с граници: околовръстен полигон, пътя за кв. Бистрец, ул."Илинден", ул."Васил Кънчев", ул."Странджата", бул. "Мито Орозов", околовръстен полигон, ул."Текстилна", ул."Никола 
Вапцаров", ул."Шипка", ул."Христо Смирненски", ул."Васил Кънчов", Медковски дол, ул."Васил Атанасов", околовръстен полигон; 
ІV - та зона с граници: останалата част от селищната територия, ограничена с околовръстния полигон, включително кв. Бистрец, кв. Кулата и нови жилищни терени, 
V - та зона с граници: включваща останалата част от селищната територия на Община Враца;  
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10.Определяне начина на гласуване на редовно заседание на Общото събрание на 

акционерите в МБАЛ „Христо Ботев” АД – Враца. 
      Докладва: инж. Николай Иванов 

       Кмет на Община Враца 
 
Изказаха се: д-р Антонио Георгиев, Цв.Дамяновска и инж. П.Аврамова. 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 160 
 
ОТНОСНО: Определяне начина на гласуване на редовно заседание на Общото 

събрание на акционерите в МБАЛ „Христо Ботев” АД – Враца на 12.06.2012 година от 
10.00 часа. 

ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ 
 

           На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.25, ал.1 от Наредбата  за реда за 
упражняване правата на собственост на Община Враца в търговските дружества на Общински 
съвет – Враца, във връзка с Покана № 2900-3/09.05.2012 г. за редовно Общо събрание на 
акционерите в МБАЛ „Христо Ботев” АД – Враца и мотиви, изложени в докладната записка 

 
РЕШИ: 

 
        1.Определя следния начин на гласуване на инж. Николай Иванов – Кмет на Община Враца 
– упълномощено за представител в Общо събрание на акционерите в МБАЛ „Христо Ботев” АД 
– Враца  лице, съгласно Решение № 17 по Протокол № 3 от 27.12.2011 г.: 
        1.1. По т.1 от дневния ред: приемане на Доклад на Съвета на директорите на дружеството 
за 2011 година – гласува „за”. 
        1.2. По т.2 от дневния ред: Одобряване Годишен финансов отчет на дружеството за 2011 
година – заверен от дипломиран експерт - счетоводител – гласува „за”. 
        1.3. По т.3 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на 
директорите през 2011 година – гласува „за”. 
        1.4. По т.4 от дневния ред: Избор на дипломиран експерт-счетоводител – гласува „за”. 
        1.5. По т.5 от дневния ред: Промяна в състава на съвета на директорите – гласува „за”. 
        1.6. По т.6 от дневния ред: Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на 
директорите,  на които няма да бъде възложено управлението – гласува „за”.               
        1.7. По т. 7 от дневния ред: промяна в капитала на дружеството – гласува „против”. 
        1.8. По т. 8 от дневния ред: промяна в Устава на дружеството – гласува „против”.               
        2.Възлага на упълномощеното лице да представи  в Общински съвет – Враца в 7-дневен 
срок от провеждане на Общото събрание Протокол от същото. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 160 
ЗА – 30: Ант.Георгиев, Б.Ничев, Б.Стоев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Кръстев, Вл.Ценов, 
Д.Димитрова, Ем.Кюркчийски, Здр.Златев, Зл.Карамелска, Ив.Узунов, К.Динкова, К.Беков, 
К.Шахов, Кр.Донов, Кр.Ангелов, М.Каменова, М.Кирилова, М.Костов, 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 № 160 

 
11.Разглеждане и одобряване с решение от Общинския съвет, на основание чл.21, 

ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.129, ал.1 
от Закона за устройство на територията, на Подробен устройствен план (план за 
регулация и застрояване) за промяна предназначението на земеделска земя “Кариера за 
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мергел на “Холсим България” АД в у.п.и. І, масиви 19 и 20 в местностите”Требежината” и 
“Гюрови кории”, землище на с. Бели Извор”   

      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца 
Изказаха се: М.Петрова, д-р Ем.Кюркчийски  и арх.Д.Костов. 
По време на дебатите се направи следното предложение за допълнение на проекта за 

решение, което вносителя възприе като свое: в т.1 след план за регулация и застрояване да се 
добави израза „на кариера за добив на мергел”. 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 161 

 
ОТНОСНО: Разглеждане и одобряване с решение от Общинския съвет, на 

основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията, на Подробен 
устройствен план (план за регулация и застрояване на кариера за добив на мергел) за 
промяна предназначението на земеделска земя „Кариера за мергел на „Холсим България” 
АД в у.п.и. І, масиви 19 и 20 в местностите „Требежината” и „Гюрови кории”, землище на 
с. Бели Извор”   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията, решение по т.7 от 
протокол № 9/24.04.2012 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията и при 
мотиви, изложени в докладната записка, 

     
РЕШИ: 

 
1.Одобрява проект за Подробен устройствен план (план за регулация и застрояване на 

кариера за добив на мергел) за промяна предназначението на земеделска земя за обект „Кариера 
за мергел на „Холсим България” АД в у.п.и. І, масиви 19 и 20 в местностите „Требежината” и 
„Гюрови кории”, землище на с.Бели Извор”.   

2.Възлага на кмета на община Враца, на основание чл.129, ал.1, изречение трето от ЗУТ, 
в 7-дневен срок от приемане на настоящето решение да го изпрати за обнародване в “Държавен 
вестник”. 

3.Решението може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица чрез Община Враца 
пред Административен съд Враца в 14-дневен срок от публикуването в „Държавен вестник”. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ №161 
ЗА – 27 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №161 

 
12.Разглеждане и одобряване с решение от Общинския съвет, на основание чл.21, 

ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.129, ал.1 
от Закона за устройство на територията във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, на проект за 
Подробен устройствен план (парцеларен план) “Нов експлоатационен сондаж Е72 и 
шлейф” в землището на с. Чирен. 

      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца 
 
Изказаха се: М.Петрова, д-р Ем.Кюркчийски и арх.Д.Костов. 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 162 
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ОТНОСНО: Разглеждане и одобряване с решение от Общинския съвет, на 

основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията във връзка с чл.110, 
ал.1, т.5 от ЗУТ, на проект за Подробен устройствен план (парцеларен план) „Нов 
експлоатационен сондаж Е72 и шлейф” в землището на с. Чирен   

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията във връзка с чл.110, ал.1, 
т.5 от ЗУТ, решение по т.1 от протокол № 11/03.05.2012 г. на Общинския експертен съвет по 
устройство на територията и при мотиви, изложени в докладната записка, 

 
РЕШИ: 

 
1.Одобрява проект за Подробен устройствен план (парцеларен план за елементи на 

техническа инфраструктура) „Нов експлоатационен сондаж Е72 и шлейф” през местностите 
„Росеньо” и „Джурковец” в землището на с. Чирен. 

2.Възлага на кмета на община Враца, на основание чл.129, ал.1, изречение трето от ЗУТ, 
в 7-дневен срок от приемане на настоящето решение да го изпрати за обнародване в „Държавен 
вестник”. 

3.Решението може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица чрез Община Враца 
пред Административен съд Враца в 14-дневен срок от публикуването в „Държавен вестник”. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ №162 
ЗА – 17 
ПРОТИВ – 1 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 9 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №162 

 
13.Разглеждане и одобряване с решение от Общинския съвет, на основание чл.21, 

ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.129, ал.1 
от Закона за устройство на територията във връзка с чл.110, ал.1, т.5 и чл.108, ал.2 от 
ЗУТ, на Комплексен проект за инвестиционна инициатива, включващ Подробен 
устройствен план (парцеларен план за елементи на техническа инфраструктура и 
специализирани схеми) “Подземна тръбна мрежа за оптична свързаност на “Михайлов 
ТВ” ООД на територията на област Враца – Етап с. Лиляче - с. Чирен - с. Мраморен - с. 
Баница ” и инвестиционен проект. 

      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца 
 
Изказаха се: М.Петрова, инж. Пл.Ганецовски, д-р Ем.Кюркчийски и Страхил Цеков – 

Кмет на с.Мраморен. 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 163 
 
ОТНОСНО: Разглеждане и одобряване с решение от Общинския съвет, на 

основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията във връзка с чл.110, 
ал.1, т.5 и чл.108, ал.2 от ЗУТ, на Комплексен проект за инвестиционна инициатива, 
включващ Подробен устройствен план (парцеларен план за елементи на техническа 
инфраструктура и специализирани схеми) „Подземна тръбна мрежа за оптична 
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свързаност на „Михайлов ТВ” ООД на територията на област Враца – Етап с.Лиляче – 
с.Чирен – с.Мраморен – с.Баница” и инвестиционен проект 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията във връзка с чл.110, ал.1, 
т.4 и чл.108, ал.2 от ЗУТ, решение по т.3 от протокол № 9/24.04.2012 г. на Общинския 
експертен съвет по устройство на територията и при мотиви, изложени в докладната записка, 

     
РЕШИ: 

 
           1.Одобрява Проект за Подробен устройствен план (парцеларен план за елементи на 
техническата инфраструктура и специализирани схеми) „Подземна тръбна мрежа за оптична 
свързаност на „Михайлов ТВ” ООД на територията на област Враца – Етап с.Лиляче – с .Чирен 
– с.Мраморен – с.Баница”. 

2.Възлага на кмета на община Враца, на основание чл.129, ал.1, изречение трето от ЗУТ, 
в 7-дневен срок от приемане на настоящето решение да го изпрати за обнародване в „Държавен 
вестник”. 

3.Решението може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица чрез Община Враца 
пред Административен съд Враца в 14-дневен срок от публикуването в „Държавен вестник”. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ №163 
ЗА – 20 
ПРОТИВ – 1 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 8 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №163 

 
Г-жа Д.Димитрова направи процедурно предложение: Общински съвет – Враца да 

приеме решение, с което да се отлага разглеждането на докладни записки, които не са 
обезпечени с онагледяване с технически средства и докладни записки, касаещи кметствата в 
Община Враца, когато съответния кмет или кметски наместник не присъства на заседанието. 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 164 

 
ОТНОСНО: Отлагане разглеждането на докладни записки 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 
На основание чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл.46, ал.4 и чл.72, ал.4 от Правилник за организацията и 
дейността на Общински съвет – Враца, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 
администрация, 

     
РЕШИ: 

 
           1.При отсъствие от заседание на Общински съвет – Враца на кмет на кметство или 
кметски наместник, когато се разглеждат докладни записки, касаещи кметството или 
наместничеството, докладната записка  се оттегля за по-късен час или за следващо заседание на 
Общински съвет – Враца.  

2.При липса на онагледяване чрез технически средства на докладни записки, свързани с 
управление и разпореждане с общинска собственост и промени в градоустройствения план, 
докладните записки се оттеглят за по-късен час или за следващо заседание на Общински съвет 
– Враца. 
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ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ №164 
ЗА – 21 
ПРОТИВ – 1 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 8 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №164 

 
14.Предоставяне на земеделски земи от ОПФ (включени в списъците на имоти по 

чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от КВС на землищата в Община Враца, одобрени със Заповед № 
174/11.12.2010г. на Директора на ОД „Земеделие” гр. Враца) за обезщетяване на 
собственици по реда на §27, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ – ДВ бр. 62/10.08.2010г. 

      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 165 

 
ОТНОСНО: Предоставяне на земеделски земи от ОПФ (включени в списъците на 

имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от КВС на землищата в Община Враца, одобрени със 
Заповед № 174/11.12.2010г. на Директора на ОД „Земеделие” гр. Враца) за обезщетяване 
на собственици по реда на §27, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ – ДВ бр. 62/10.08.2010г. 

 
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 

 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ и при 

мотиви, изложени в докладната записка 
 

РЕШИ: 

В изпълнение на задължението си по §27, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ: 
 
1.Дава съгласие да бъдат предоставени на наследниците на Иван Каменов Ценов, 

поземлени имоти, находящи се в землището на  с.Згориград, ЕКАТТЕ: 30606, както следва:  
1.1. Поземлен имот № 012019 в размер на 0,342 дка, НТП – Нива, Категория Пета и 

североизточната част от имот №012020 в размер на 0.118 дка от общата площ – 0,418 дка,  НТП 
– Нива, Категория Пета; 

2.Дава съгласие да бъде предоставен на наследниците на Христо Марков Чучков, 
поземлен имот, находящ се в землището на  гр.Враца, ЕКАТТЕ: 12259, както следва:  

2.1. Поземлен имот с идентификатор 12259.647.12 в размер на 3,000 дка, НТП – Нива, 
Категория Девета. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 165 
ЗА – 30: Анг.Иванов, Ант.Георгиев, Б.Ничев, Б.Стоев, В.Драганов, В.Кръстев, Вл.Ценов, 
Д.Димитрова, Ем.Кюркчийски, Здр.Златев, Зл.Карамелска, Ив.Узунов, К.Динкова, К.Беков, 
К.Шахов, Кр.Донов, Кр.Ангелов, М.Каменова, М.Кирилова, М.Костов, М.Калистратов, 
Н.Найденова, П.Аврамова, Пл.Кръстев, Пл.Ганецовски, Р.Тошева, С.Илчева, Х.Георгиева, 
Цв.Коцев и Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1: М.Петрова. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 165 

 
15. Удостояване със звание „Почетен гражданин на Враца” и присъждане 

„Наградата на Враца за 2012 година”. 
      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца 
 



 31 

Изказаха се: Ив.Узунов, Пл.Ганецовски, В.Драганов, инж.Н.Иванов и Цв.Дамяновска. 
Г-н Иван Узунов предложи Общински съвет – Враца да вземе решение за удостояване 

със званието „Почетен гражданин на Враца” Димитър Асенов – Дидията /посмъртно/. 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 166 
  
ОТНОСНО: Удостояване със звание „Почетен гражданин на Враца” 

 
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 

 
На основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА, чл.11, ал.3, т.22 от Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет – Враца, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинска администрация и чл.27 от Правилника за символите, празниците и наградите на 
Община Враца и при мотиви, подробно изложени в докладната записка 

 
РЕШИ: 

  
Удостоява със  звание „Почетен гражданин на Враца” Димитър Асенов – Дидията 

/посмъртно/. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ №166 
ЗА – 30 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №166 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 167 
  
ОТНОСНО: Удостояване със звание „Почетен гражданин на Враца” 

 
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 

 
На основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА, чл.11, ал.3, т.22 от Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет – Враца, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинска администрация и чл.27 от Правилника за символите, празниците и наградите на 
Община Враца и при мотиви, подробно изложени в докладната записка 

 
РЕШИ: 

  
Удостоява със  звание „Почетен гражданин на Враца” инж.Войслав Киров Бубев. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ №167 
ЗА – 25 
ПРОТИВ – 2 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 6 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №167 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 168 
  
ОТНОСНО: Удостояване със звание „Почетен гражданин на Враца” 

 
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 
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На основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА, чл.11, ал.3, т.22 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет – Враца, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинска администрация и чл.27 от Правилника за символите, празниците и наградите на 
Община Враца и при мотиви, подробно изложени в докладната записка 
 

РЕШИ: 
  

Удостоява със  звание „Почетен гражданин на Враца” проф. д-р мед. Панайот Йотов 
Танчев. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ №168 
ЗА – 25 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 6 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №168 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 169 

  
ОТНОСНО: Присъждане „Наградата на Враца за 2012 година” 

  
ОБЩИНСКИ   СЪВЕТ 

 
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.11, ал.3, т.23 от Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет – Враца, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинска администрация и чл.43 от Правилника за символите, празниците и наградите на 
Община Враца и при мотиви, подробно изложени в докладната записка 
 

РЕШИ: 
 

 1.Присъжда „Наградата на Враца за 2012 година” на доц. д-р Йорданка Костова 
Манкова. 
 2.Определя „Наградата на Враца за 2012 година” да е в размер на 1000  лева /хиляда 
лева/. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 169 
ЗА – 30: Ант.Георгиев, Б.Ничев, Б.Стоев, В.Стаменов, В.Драганов, Вл.Ценов, Д.Димитрова, 
Ем.Кюркчийски, Здр.Златев, Зл.Карамелска, Ив.Узунов, К.Динкова, К.Беков, К.Шахов, 
Кр.Донов, Кр.Ангелов, М.Каменова, М.Петрова, М.Кирилова, М.Драганов, М.Калистратов, 
Н.Найденова, П.Аврамова, Пл.Кръстев, Пл.Ганецовски, Р.Тошева, С.Илчева, Х.Георгиева, 
Цв.Коцев и Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – 1: Анг.Иванов. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2: В.Кръстев и М.Костов. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 169 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 170 

  
ОТНОСНО: Присъждане „Наградата на Враца за 2012 година” 

  
ОБЩИНСКИ   СЪВЕТ 

 
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.11, ал.3, т.23 от Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет – Враца, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинска администрация и чл.43 от Правилника за символите, празниците и наградите на 
Община Враца и при мотиви, подробно изложени в докладната записка 
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РЕШИ: 

 
 1.Присъжда „Наградата на Враца за 2012 година” на Театрална група „ТЕМП”.  

2.Определя „Наградата на Враца за 2012 година” да е в размер на 1000  лева /хиляда 
лева/. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 170 
ЗА – 30: Анг.Иванов, Ант.Георгиев, Б.Ничев, Б.Стоев, В.Драганов, В.Кръстев, Вл.Ценов, 
Д.Димитрова, Здр.Златев, Зл.Карамелска, Ив.Узунов, К.Динкова, К.Беков, К.Шахов, Кр.Донов, 
Кр.Ангелов, М.Каменова, М.Петрова, М.Кирилова, М.Драганов, М.Костов, М.Калистратов, 
Н.Найденова, П.Аврамова, Пл.Кръстев, Пл.Ганецовски, Р.Тошева, С.Илчева, Х.Георгиева и 
Цв.Коцев. 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 3: В.Стаменов, Ем.Кюркчийски и Цв.Дамяновска. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 170 

 
16.Годишен доклад за 2011 г. за наблюдението на изпълнението на „План за 

развитие на Община Враца 2006-2013 год.” 
      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца 

 
 Изказа се: Д.Димитрова. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 171 
  
ОТНОСНО: Одобряване на  Годишен доклад за 2011 г. за наблюдението на  

изпълнението на Общински план за развитие на Община Враца. 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и 
при мотиви, изложени в докладната записка 
 

РЕШИ: 
  

Одобрява Годишен доклад за 2011 г. за наблюдението на  изпълнението на Общински 
план за развитие на Община Враца 
 

Приложение: Годишен доклад за 2011 г. за наблюдението на  изпълнението на 
Общински план за развитие на Община Враца през 2011 год., 51 стр. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ №171 
ЗА – 25 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №171 
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ВЪВЕДЕНИЕ 
Годишният доклад за 2011 г. за наблюдението на изпълнението на „План за развитие на 
Община Враца 2006 – 2013 г.” е изготвен на база общинския план за развитие и Програмата за 
управление 2008-2011. В тази програма са включени дейностите, определени за финансиране 
по програмата за капиталовите разходи 2011, Програмата за изпълнение на одобрени проекти 
по национални и европейски фондове, Бюджет 2011, както и набелязаните дейности и мерки 
залегнали в стратегическите цели, конкретизирани в индикативната финансова таблица, която 
дава финансовия и времеви израз на предвидените в плана мерки. Той се изготвя на основание 
чл. 23, т. 4 от Закона за Регионалното развитие, съгласно който, кметът на общината ръководи, 
организира и контролира дейността по изпълнение на Общинския план за развитие. 
Програмата за реализация на Общинския план за развитие е разработена на основание чл. 18 от 
Закона за регионалното развитие.  ПРОПР е едногодишен оперативен документ за реализация 
на основните приоритети и цели залегнали в Общинския план за развитие, определени времево 
и териториално, като са конкретизирани мерките за развитие, проектите за изпълнение на 
мерките, необходимите финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите.  
Тя включва мерки и дейности, които са насочени към постигане на главните цели и приоритети 
в Плана за развитие на Община Враца в периода 2006 – 2013 г. Четири са главни приоритета, 
които се основават на потенциала и ресурсите на общината, натрупания опит и съществуващите 
силни традиции. 

Основните приоритети, заложени в плана са четири и са: 
Приоритет 1 (П1): Развитие и модернизация на базисната инфраструктура 
Приоритет 2 (П2): Повишаване конкурентноспособността на  общинската икономика 
Приоритет 3 (П3): Изграждане на устойчиво и балансирано развитие между селищата в 
общината и областта 
Приоритет 4 (П4): Укрепване на общинския капацитет за подпомагане на бизнеса и 
развитие на партньорства 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Програмата е амбициозна, доста сложна и трудна за реализация. Това показва, че при 
планирането не са включени само лесни и сигурни за изпълнение дейности,  а такива, които са 
необходими и допринасят за по-бързо постигане целите на плана. 
Програмата за 2011 година предвиждаше Община Враца да работи за подобряване качеството 
на живот на гражданите и ускоряване на социално-икономическото развитие, като мобилизира 
целия си потенциал, за да оползотвори възможностите за финансиране – както от 
републиканския и общинския бюджет, така и от фондовете на ЕС и други донорски програми. 
Проектите, по които се работеше в Общината, общинските структури и с партньорите през 2011 
година са 98 на брой. Подробно описание е дадено в Приложение 1 «ПРОПР на Община Враца 
за 2011 г.». Реализираните инвестиции са на стойност 21 млн.лв. 
П1: Развитие и модернизация на базисната инфраструктура 
Цел 1: Подобряване на техническа инфраструктура  
М 1: Пътна мрежа - подобряване на експлоатационното състояние  

 
Работата по П1 беше свързана с изпълнението на дейности, които целят подобряване на 
техническата инфраструктура. По важните проекти с надобщинско значение са: 
 Дунав мост 2. Изграждане на втори мост на река Дунав при Видин – Калафат е проект на 

Пакта за стабилност. Мостът и прилежащата инфраструктура се финансират по програма 
ИСПА и заеми от Европейската инвестиционна банка, както и безвъзмездни средства и 
нисколихвени заеми от КfW и Френската агенция за развитие. На 1 август 2011 г. 
Европейската комисия взе решение за удължаване на Финансовия меморандум по ИСПА до 
края на 2012 г. След завършването на Дунав мост 2 се очаква постепенно увеличаване на 
транзитния трафик по коридор №4 към границата с Гърция и Турция, а част от трафика на 
ферибот Оряхово да се прехвърли към Дунав мост 2 при Видин – Калафат. Изградени са над 
72% от строителните дейности по моста и над 90% от прилежащата инфраструктура. 
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Проектът ще бъде завършен в края на ноември 2012 г.  Изпълнението на строителните 
дейности по моста в края на март 2012 г. е 73%, а на прилежащата инфраструктура – 89%.  
На строителните площадки работят общо 942 души, включително фирмите-
подизпълнители. 83% от заетите работници са българи, а 17% - чужденци. 

 Проектите за модернизиране на участък от път I – 1 (Е – 79 ) Враца -  Ботевград с обходи 
на населените места и за околовръстния път на  Враца се правят по програмата 
"Транзитни пътища 4", чието финансиране е от ИСПА и е част от проект за техническа 
помощ по трансевропейската транспортна мрежа (ТNT-T).  

 Проекта за модернизиране на участък от път I – 1 (Е – 79 ) Враца -  Ботевград 
(съществуващ двулентов път в четирилентов с дължина 31,5 км ) ще се изпълнява по ОП 
„Транспорт”, където са предвидени средства за строителството - 68 млн.евро от 
Кохезионния фонд и 17 млн.евро национално съфинансиране. Очакваното начало на 
строителните работи е през май 2012 година, а завършването на строителството е 
предвидено през декември 2013 година. Бенефициент по проекта е Агенция "Пътна 
инфраструктура". 

 За околовръстния път до момента са извършени предпроектните проучвания и е готов 
идейния проект. Продължителността на строителните дейности за изграждането на участъка 
е между 18 и 24 месеца. Главната цел на проекта е да намали трафика на транзитно 
преминаващите автомобили по международния път в посока Монтана и Видин. Има 
изготвен идеен проект и са извършени съгласувателни процедури.  През 2011 г. бяха 
проведени публични обсъждания на техническия проект. Пътища Видин-Монтана и 
Монтана-Враца се предвижда да са четирилентови. Ремонтните дейности по обходен път 
Враца Е-79 се очаква да стартират през  2012 година.   

 Ремонт четвъртокласна пътна мрежа, в т.ч.  с. Лютаджик, вк. Кулата, Враца - Нефела, 
Лиляче, Бели извор - Власатица, за Върбешница - граница Община Мездра, разклон 
Косталево, Девене – Три кладенци, Девене – Чирен път ІІ15, Мраморен – Голямо Пещене, 
разклон Згориград, Челопек - граница община Мездра, разклон за Веслец, Баница -Мало 
Пещене, разклон Учителски колонии - Пършевица, Вировско - Тлачене, Оходен - ІІ15. 
Изпълнените проекти за рехабилитация на общински пътища са на обща стойност 224 
хил.лв.  Средствата са от републиканския бюджет. 

 Ремонт улици гр. Враца. Изпълнени бяха основни ремонти на улиците в гр.Враца, за които 
бяха вложени общо 351 829 лв. Основно ремонтирани бяха някои от основните артерии в 
града – ул.”Кр. Българията”, Веслец, бул. „Втори юни”, ул. „Вардар”, ул. „Уваница 
Данчов”, ул. „Георги Бързашки”, ул. „Н.Вапцаров”, ул. „Илинден”, ул. „Хр. Смирненски”, 
улици в ж.к. Дъбника”, ул. „Стефанка”, ул. „Радецли” (от Втори юни до Ген.Леонов), ул. 
„Демокрация”, ул. „Ген. Леонов”, ул. „Г. Апостолов”, ул. „Екзарх Йосиф”, улици в ж.к. 
Младост, в ЦГЧ и др.  

 Ремонт вертикални планировки и междублокови пространства. Изпълнени вертикални 
планировки и оформени междублокови пространства на стойност 33 879 лв. - ул. „Тодор 
Балабанов” №2 – 3 947 лева, ул. „Иван Ангелов” №1 – 3 334  лева, ул. "М. Орозов" №47 – 1 
120 лева, Наказателен паркинг ж.к. Дъбника – 15 714 лева. 

М 2: Реконструкция и рехабилитация на водопроводната и канализационната мрежа и 
пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) 
Интегриран проект за водния цикъл на Враца. 

Интегрираният проект за водния цикъл на гр. Враца е първият голям проект за страната 
по ОПОС. Неговата оценка е свързана с неговата мащабност, строгите изисквания към 
спазването на европейското законодателството в областта на околната среда, проверки на 
финансово-икономическата обосновка, съгласуването на документите между община - ВиК 
дружество – МОСВ, както и факта, че е „първи”.  

Проектът е на стойност 69,7 млн.евро и предвижда проучвания и проектиране, 
реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, реконструкция и рехабилитация на 
главни колектори, реконструкция и рехабилитация на второстепенна канализационна мрежа, 
удължаване на колекторна мрежа, обновяване на съществуващата колекторна мрежа на гр. 
Враца, проучване, проектиране и реконструкция на водопровода от яз. “Стреченска бара” до гр. 
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Враца, пълно обновяване на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) с ново 
механично и електрическо оборудване, строителство на лаборатории и сгради. 
През 2010 г. започва реализацията на проекта. През 2011 г. бяха проведени тръжните 
процедури за избор на Техническа помощ на Звеното за управление на проекта, строителен 
мениджмънт, проектиране и авторски надзор на захранващ водопровод от язовир „Среченска 
бара”, одит на проекта, изпълнител на информация и публичност, строителство на I етап от 
ВиК мрежата и инженеринг на ПСОВ. Подписани и в процес на изпълнение са договорите за 
Техническа помощ на Звеното за управление на проекта, строителен мениджмънт, проектиране 
и авторски надзор на захранващ водопровод от язовир „Среченска бара”, одит на проекта, 
информация и публичност. Процедурите за строителството и инженеринга са в процес на 
обжалване. 
Цялостната работа по проекта през изтеклата година може да се опише с положителна оценка, 
която даде комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Околна среда” на напредъка по 
дейностите по изпълнението на проекта за интегрирания воден цикъл на Враца. Заседанието на 
комитета за наблюдение се проведе през м.декември 2011 г. и в него участие взеха ръководство 
на министерството на околната среда и води, Управляващия орган на ОПОС, експерти, кмета 
на Община Враца, представители на ЗИП, както и четирима представители на Европейската 
комисия.  

Проектът трябва да бъде завършен през 2015 г., като в този срок влиза 12 месечен 
период за съобщаване на дефекти. 

 
Цел 2: Въвеждане на европейските изисквания за екологосъобразна околна среда 
М 1: Предотвратяване на риска от замърсяване на почвите 
В съответствие с изискванията на чл.79 от Закона за опазване на околната среда Община Враца 
разработи, а Общински съвет прие с Решение № 807/16.11.2010 г. „Програма за опазване на 
околната среда на община Враца за периода 2010-2014 год.”Основните задачи, които се 
поставят с програмата, са свързани с настоящите проблеми по опазване на околната среда, 
бъдещите мероприятия за снижаване на вредните последици от човешката дейност, както и 
изготвяне на план за действие, съдържащ организация на изпълнение, начини и източници на 
финансиране, отговорни звена и очакван ефект. 
Основен приоритет в областта на опазване на околната среда през 2011 год. в общината беше 
подобряване на дейностите по управление на отпадъците и реализация на два проекта 
„Изграждане на втора клетка на Регионално депо за БО” и Сепарираща инсталация за битови 
отпадъци на площадката на РДБО. 
 
М 2: Твърди отпадъци – Осигуряване на екологосъобразна околна среда, намаляване на 
здравния риск за населението. Изпълнение на законовите изисквания към общините. 
Програмата за управление на отпадъците в общини Враца и Мездра е изготвена в рамките на 
проект “Подобряване управлението на отпадъците във Враца и Мездра, Етап II, България”  на 
програма ДАНСИ. Проектът е финансиран от Датската агенция за защита на околната среда  
(ДЕПА) . Програмата е разработена на регионален принцип от работна група на двете общини с 
датска консултантска помощ и включва интегрирано управление на отпадъците за периода 2004 
– 2015 г. В съответствие с заложените в нея мерки разработихме Наредба за поддържане и 
опазване на чистотата и управление а отпадъците на територията на община Враца , която беше 
приета с Решение 783 от 30.09.2010 г. на Общински съвет. С тази Наредба се урежда 
екологосъобразното управление на битови, строителни и масово разпространени отпадъци, 
дейностите по тяхното изхвърляне, събиране, включително разделното, транспортиране, 
претоварване, оползотворяване и обезвреждане на територията на общината. 
Начало на изграждане на клетка 2.1 - Съществен проблем при управлението на отпадъците е 
изграждането на нова клетка на РДБО. През 2010 г. се предвиждаше да започнат обекти: 
1.„Изграждане на клетка 2.1 към Регионално депо за твърди битови отпадъци на общини Враца 
и Мездра”, заложени за годината с 1900 х.лв. 2. „Сепарираща инсталация за битови отпадъци на 
Регионално депо за ТБО на общини Враца и Мездра”, заложени за годината с 1400 х.лв. През 
първото полугодие на 2010 г. завърши препроектирането на сепариращата инсталация, като за 
пълнота на цикъла се включи транспортна линия и машина за пресоване на сепарираните 
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отпадъци, предназначени за рециклиране, както и отделянето от проекта от двете клетки - на 
изграждане само на една - клетка 2.1. на РДБО. Подготвиха се тръжните документи за 
процедурите по избор на изпълнител по ЗОП за двата обекта и строителен надзор. Веднага бяха 
обявени процедури за строителство на двата обекта. Поради обжалване на решенията на Кмета, 
от не класираните участници пред Комисията за защита на конкуренцията и ВАС, не успяхме 
да усвоим предвидените финансови средства от ДБ през 2010 г. и те бяха пренасочени към 
други екологични обекти в страната. През 2011 г. общината отново бе включена в списъка на 
екологичните обекти финансирани от ДБ, за реализацията на двата проекта - заложени са 
съответно 2083 х.лв. и 2000 х.лв. Процедурите по обжалването завършиха в полза на Община 
Враца и строителството на двата обекта започна. През 2011 г. завърши изграждането на клетка 
2.1., а на сепариращата инсталация се очаква да завърши през май 2012 г. 
Специални типове отпадъци - това са т.нар. масово разпространени отпадъци, генерирани от 
домакинствата и отиващи за депониране с общия поток битови отпадъци. 
Общината има подписани договори за организиране и прилагане на система за разделно 
събиране, временно съхранение и транспортиране на електронно и електрическо оборудване, 
моторни превозни средства и опаковки с колективна организация по оползотворяване и фирма 
притежаваща разрешение за събиране на ИУЕЕО и ИУМПС по чл.37 от ЗУО.  
Разделно събиране на отпадъци от опаковки – по договор с „ЕКОПАК България” АД се 
извършва събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери. В гр. Враца, кв.Бистрец, 
кв.Кулата и с.Згориград са разположени цветни контейнери на 125 площадки за събиране на 
хартия, пластмаса и стъкло. Контейнерите за хартия и пластмаса се извозват 2 пъти месечно, а 
този за стъкло – веднъж. Събраните отпадъци от опаковки се транспортират от „БКС Враца” 
ЕООД до площадката на „Й.Кръстителски – Джордан 2001” ЕООД, където се сепарират по вид 
на материала и от там се предават на фирми за рециклиране. 
 
М 3: Подобряване качеството на атмосферния въздух (КАВ) 
В съответствие със Заповед № РД-996/20.12.2001г на МОСВ, РИОСВ Враца ни информира за 
предприемане на необходимите действия във връзка с продължаващите и през 2009 г. 
превишения на среднодневните норми за финни прахови частици с размер до 10 микрона 
(ФПЧ10) и незабавно предприемане мерки по чл.27 от Закона за чистотата на атмосферния 
въздух (ЗЧАВ), а именно разработване или актуализиране на Програма за оценка и управление 
на качеството на атмосферния въздух. Община Враца нямаше разработена такава Програма, 
макар че в приетата през 2010 Програма за опазване на околната среда са разгледани 
различните източници на замърсяване и са предвидени мерки за достигане на установените 
норми.  
Съгласно новите инструкции на МОСВ, програмата трябва да съдържа задължително моделна 
оценка за приноса на всеки един от отделните сектори или източници на емисии 
(промишленост, енергетика, битово и обществено отопление, транспорт, неорганизирани 
емисии и др.) към нивата на замърсяване с ФПЧ10. За тази цел беше създаден програмен съвет, 
който разработи задание за изготвяне на Програмата (по чл. 27, ал. 1 от ЗЧАВ) за гр. Враца, в 
което задължително беше включено моделиране на замърсяването с ФПЧ10, с оглед 
локализиране на зоните и участъците, в които е най-вероятно да бъдат превишени установените 
норми за периода 2007 – 2010 г.; моделиране на територията на гр. Враца с прогноза за 
подобряването на КАВ (показател ФПЧ10), след изпълнение на формулираните краткосрочни и 
дългосрочни мерки за подобряване на КАВ.  
През 2011 г. бе разработена и приета Програма за оценка и управление на качеството на 
атмосферния въздух, поради продължаващите превишения на среднодневните норми за фини 
прахови частици с размер до 10 микрона (ФПЧ10). След изготвената моделна оценка в 
програмата се установи, че най-голям принос за замърсяването с ФПЧ10 имат емисиите от 
битовото отопление на домакинствата, ползващи дърва и въглища за огрев. Мерките, които 
предприема общината в периода април-октомври водят до липса на превишения на ФПЧ10. 
Автоматичната станция за непрекъснат мониторинг на КАВ в гр.Враца е монтирана в района на 
ж.п.гарата и отчетените превишения са само по показател ФПЧ10, като за последните 5 години 
високите стойности са предимно в зимните месеци - от ноември до март. При условие, че 
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промишлената дейност в региона е силно ограничена и не води до сериозно замърсяване на 
атмосферния въздух, то регистрираните наднормени концентрации на ФПЧ10 на територията 
на гр. Враца се дължат основно на използваните горива през отоплителния сезон в битовия 
сектор и на автотранспорта. Емисиите на прахови частици от сухопътния транспорт се 
причиняват от директните емисии от отработените газове на автомобилите, износването от 
гуми и спирачки и повторното суспендиране на прахта на пътя. 
Всички обществени сгради, училища, детски и здравни заведения са топлофицирани, от което 
следва че най-голям принос за замърсяването с ФПЧ10 имат емисиите от битовото отопление 
на домакинствата, ползващи дърва и въглища за огрев. 
Мерките, които предприема Общината до момента и поради които в периода април-октомври, 
няма превишения на ФПЧ10 са: ежедневно метене на пешеходните зони в централната градска 
част; метене и миене на улици и тротоари на територията на целия град; озеленяване и 
поддържане на зелените площи; ремонт и асфалтиране  на тротоари, улици и междублокови 
пространства. 
Изграждане на зелени зони в града. За това допринасят проекти в конкурса на тема „Обичам 
природата - и аз участвам". Община Враца спечели 4 проекта в конкурса на тема „Обичам 
природата - и аз участвам", в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда" и 
обявения от Министерство на околната среда и водите и Предприятието за управление на 
дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). 
Първият спечелен проект е насочен към интервенции на територията на кв."Младост" на 
стойност 10 000 лв. Вторият проект предвижда изграждане на парк за отдих в кв. Бистрец. 
Инициативата е на стойност 6 748 лв. Третият проект касае кметството на с. Оходен и е за 
почистване и залесяване на замърсени площи и създаване на зона за отдих с обособена детска 
площадка. Стойността на проекта е в размер на 7 826 лв. Четвъртият проект е за почистване и 
облагородяване на парка в с. Девене. Инициативата е на стойност 9 815 лв. 
Друг проект е този на Клуб по воден слалом и ски „Скакля” гр.Враца. Основната цел е 
възстановяване на щетите от наводнението, нанесени на младежката база  за активен отдих " 
Приятели", създадена по проект по програма " Младеж" - дейност " Младежки инициативи" 
през 2003 година. Проектът е за възстановяването на зоната за отдих и включва  изграждане на 
навес с размери 8/4 метра, който да бъде оборудван с маси и пейки. Възстановяване на 
надземната част на унищожените от наводнението чешма и кладенец, възстановяване на 
спортна площадка 20/30 метра за футбол, волейбол и лакрос,  засаждане на 20 сливови 
фиданки, популяризиране на инициативата " Сливи за смет" сред населението на селата 
Елисейна и Очин дол, почистване на района, отпечатване на листовки - призив за чиста 
природа. Партньори са кметствата в селата Елисейна и Очин дол и Българска федерация по 
лакрос - София. Общата стойност на проекта е в размер е до 3 000 лв. 
Две детски градини във Враца също изпълниха проекти. Подадените идейни разработки от 
цялата страна са 613 проекта. От тях са одобрени 42 проекта и сред тях са тези на 
ЦДГ”Българче” гр.Враца  и ОДЗ”Славейче” гр.Враца. Проектът за почистване, озеленяване и 
облагородяване на двора на Целодневна детска градина „Българче” –гр.Враца е наречен 
„Провокирам те с обич- участвай и ти!” Обект на инициативата е двора на основната  сграда на 
детската градина, разположена в непосредствена близост до главен път Е-79, кръстовище на 
бензиностанция „Лукойл” и ж.п. гарата. Основните цели са две. Първата е облагородяване на 
двора чрез почистване, озеленяване, както и частичен ремонт на дворните площадки, на които 
ще бъдат поставени пейки и уреди и създаване на една наистина обезопасена детска площадка. 
Втората цел е осигуряване на  значителен доброволчески ресурс от различни социални 
общности за извършване на всички проектни дейности. Общата стойност на инициативата е 5 
559 лв. Основното финансиране е от ПУДООС в размер на 4 318 лв., а съфинансирането от 
страна на бенефициента е 1240 лв. Проектът е подкрепен от  Дирекция на Природен парк 
„Врачански Балкан”, клуб „Приятели на Природен парк „Врачански Балкан”.  
Проектът, който спечели и изпълни ОДЗ «Славейче» - Враца е под надслова „Дворът  – 
запазена детска територия, чиста, безопасна и привлекателна”. Той е за реконструкция на 
детската площадка на яслената група и облагородяване на част от двора.  Той е почистен и 
озеленен. Сред целите е мотивиране на родителската и детска ангажираност при създаване на 
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чиста и здравословна жизненна среда. Предвидените дейности по проекта са общо 12. Първо бе 
извършено почистване на терена от листа, сухи клони и други отпадъци, които са извозени на 
съответните места. След това теренът се изравни и се направи бетонен плочник. За 
облагородяване на целия терен се посадиха дървета, храсти, цветя и се зася трева. Бяха 
демонтирани остатъците от пейки, които грозят обстановката в двора и на тяхно място са 
поставени нови пейки. Поставени са и кошчета за отпадъци. За осигуряване на по-голяма 
безопасност на децата, върху бетонния плочник, са поставени ударопоглъщащи гумени плочи, 
върху които е монтирана и детска пързалка, а наблизо и беседка и пластмасов пясъчник със 
седалки. Сред интересните идеи по проекта се откроява една ефектна и нестандартна. Дървени 
дънери са издълбани и в тях са засадени храсти, дървета и цветя. В двора ще има и специално 
оформена цветна леха. Общата стойност на проекта е 5 633 лв. Съоръженията за детската 
площадка са доставени от сертифицирана за производство на уреди фирма. Последващото 
стопанисване и поддръжка на площадката обаче ще се поеме от екипа на детската градина, деца 
и родители 
През май 2009 г. стартира изпълнението на първия етап от изпълнението на проекта за битова 
газификация на град Враца. Лицензираната фирма изпълнител на проекта е „Рила газ”, която 
получи строително разрешение. В трасето ще бъдат вложени значителни инвестиции – общо 
20 милиона евро. Прогнозите са, че отоплението на газ ще бъде с 10-12 процента по-евтино от 
парното.  
До края на 2010 г. са положени 20 км разпределителна тръбна мрежа, на стойност 10 000 000 
лева (вкл. и 2009 г.). През 2011 г. са изградени още 24 км от мрежата, на стойност 9,6 млн.лв. 
През годината завърши първия етап от проекта за Враца. Услугата ще даде възможност на 
жителите на газифицираните райони значително да намалят сметките си за отопление и 
готвене.  
За да използват природен газ домакинствата трябва да изградят вътрешна газова инсталация. 
Цените зависят от избрания модел на отоплителните уреди, големината на жилището, 
необходимостта от цялостно или частично изграждане на съоръженията и др. Сумата варира 
между 2000 и 5000 лв., за цялостно преоборудване. За да облекчи бъдещите си абонати, които 
не разполагат с пълната сума, Рила газ е договорила преференциални условия за получаване на 
банкови кредити за период от 5 до 10 години, при много изгодни лихвени условия и без 
поръчител.  
Таксата за включване към мрежата на Рила газ, която потребителите трябва да заплатят 
еднократно, е в размер на: 
 -          398 лв. за битови потребители; 
-          1 488 лв. за административни потребители; 
-          3 145 лв. за индустриални потребители. 
  
М 4: Създаване и реализиране на Програма за използване на възобновяеми енергийни източници 
/ВЕИ/ и енергоспестяване 
През 2011 г. са постъпили инвестиционни предложения в областта на възобновяемите 
енергийни източници. Това е за изграждане на фотоволтаична инсталация, в поземлен имот № 
071002, м. "Бърдо", землището на с. Мраморен, възложител:  "Грийн Инвест 3000 БГ2" ЕООД. 
Има решение на ОбСъвет Враца. Предстои промяна предназначението на земята. Изпълняват 
се процедурите, съгласно подписания между страните договор. 
М 5: Енергийна ефективност 
Проект по „Програма на ЕК – Интелигентна енергия – Европа 2007 -2013 г.” Община Враца, 
ТПП-Враца - Разработено проектно предложение по Програма „Интелигентна енергия” на ЕК, с 
водещ партньор Община Виченца от Италия през 2010 г. беше одобрено и финансирано и през 
м.май 2011 г. беше подписан ДБФП. В проекта участват 15 партньора от 7 страни (Италия, 
Румъния, Испания, Латвия, Кипър, Унгария и България). Проектът има за цел развитие на 
"отворени" енергийни политики, използвайки пряк подход свъзващ социалните и 
икономическите политики; Повишаване на знанията за политиките за енергийна ефективност; 
разработване на инструменти и изграждане на капацитет на служителите и политиците от 
партньорските и близки общини и трети страни, като производители и търговски асоциации; 
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Реализира енергийните политики за определянето на устойчиви енергийни планове отворени за 
близките общини и трети страни; да определи инструменти за наблюдение и физическа и 
икономическа отчетност; Постигане на конкретни резултати и мерки преди края на проекта в 
различни области на действие; Разпространяване на резултатите от проекта в цяла Европа. 
Проектът ще се изпълнява в продължение на 3 години от подписването на договор за 
финансиране, което може да се очаква към май 2011 г. Основни постижения и резултати: 

1) Представяне на начините за спестяване на енергия и СО2 емисии сред местните 
общности; 

2) Средства за отчетност на показване на ползите за околната среда и икономическите 
изгоди от мерките за енергийна ефективност (жизнения цикъл); 

3) ПДУЕ, включващи главния град, близките общини, трети страни от индустрията, 
търговията и образованието; 

4) Проекти за устойчива енергия (ще бъдат определени непосредствено за всеки партньор и 
ще бъдат диференцирани); 

5) Подобряване на познанията и изграждане на капацитет на партньорите, близките 
общини и трети страни; 

6) Целенасочени публикации, свързани с политиките за енергийна ефективност; 
 
На 22 август 2011 г. Община Враца се присъедини към Конвента на кметовете след решение 
№1058 от 28.07.2011 на общински съвет Враца и привлече още 4 общини от област Враца 
(Община Козлодуй, Община Мизия, Община Криводол и Община Мездра), които също 
подкрепиха инициативата. Конвентът на Кметовете е една амбициозна инициатива за 
ангажиране на европейските градове в борбата с климатичните промени. Присъединилите се 
общини се ангажират да постигнат цели в областта на околната среда и енергията над 
Европейските до 2020 г., чрез намаляване емисиите въглероден диоксид (CO2) с най-малко 
20%. За постигане на тези цели, градовете разработват устойчиви енергийни планове за 
действие, реализират дейности свързани с енергийната ефективност и възобновяемите 
енергийни източници в публичния и частния сектор и организират енергийни дни. Тези усилия 
са силно подкрепени от Европейската Комисия, Секретариата на Конвента на Кметовете и 
Поддържащите Структури. 
На 13.10.2011 г. Община Враца организира 1-вото еднодневно местно обучение за изготвяне на 
инвентаризация на CO2 емисии и План за действие за устойчиво енергийно развитие. 
Проект CONURBANT цели въвличането на градове и техните конурбации в действително 
справяне с енергийни проблеми и подобряване на енергийната ефективност на тяхната 
територия, според изискванията на Конвента на кметовете. 
Основната стратегическа цел на проект CONURBANT е да подпомогне достигането на целите 
на Европейския съюз по отношение на намаляването на емисиите на CO2, увеличаването на 
възобновяемите енергийни източници и опазване на климата. 
Общият бюджет на проекта е 1 279 634,00 евро, като безвъзмездната финансова помощ е 959 
725,00 евро (75%). Общият бюджет за Община Враца е 63 657,00 евро, безвъзмездната 
финансова помощ за Община Враца е 47743,00 евро (75%), а съфинансирането от Община 
Враца: 15 914,00 евро (25%). 
Основните цели на проекта са: 
1.   Да се въведе партньорски подход между средни и големи градове в ЕС и включване на по-
малките им околни градове и да се подкрепи ролята на местната власт като политически и 
административен орган, направлявайки техните общини в развитието на устойчиви енергийни 
стратегии. 
2.  Да се изготви, изпълни и мониторира План за действие за устойчива енергия във всички 
обучавани градове по време на изпълнение на проекта, отнасящо се до използване на местни 
ресурси, включване на всички заинтересовани страни и обществеността за повишаване на 
осведомеността, с цел да използва устойчивото планиране на енергия. 
3. Да се гарантира институционализирането на политиките за устойчива енергия и да се 
осигури последователно прилагане и политическа приемственост на Плана за действие за 
устойчива енергия по време и след края на проекта. 
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4.  Да се популяризират резултатите и да се разшири на мрежата от енергийни побратимени 
градове и енергийни побратимени градски агломерации на ниво ЕС. 
Водещият партньор по проекта е Община Виченца, а общо партньорите са 15: 
•    Италия (Община Виченца, Община Падуа и Соджеска) 
•    Румъния (Община Алба Юлия, Община Арад, Община Тимишуара) 
•    Хърватия (Община Осиек) 
•    Испания (Община Палма де Майорка и Албеа) 
•    Латвия (Община Саласпис и Екодома) 
•    Кипър (Община Лимасол и Стратаджем) 
•    България (Община Враца и Търговско промишлена палата) 
Целевите групи по проекта са: 
•  Основната целева група на CONURBANT са Общините и в частност средни и големи общини 
(над 50,000 жители) и съседните им, по-малките градове (обикновено с по-малко от 20,000 
жители). 
•  По-специално средни и големи общини и конурбации с малко или никакъв опит в Конвента 
на Кметовете, в инвентаризация на парникови газове (GHG emission) и планове за устойчиво 
енергийно развитие. 
• Тези общини са наречени “Обучавани общини”. Те са партньори по проекта (8 общини) в 7 
държави (Виченца – Италия, Осиек – Хърватия, Палма де Майорка – Испания, Лимасол – 
Кипър, Арад – Румъния, Тимишоара –Румъния, Саласпис – Латвия, Враца - България). Общо те 
включват население от над 2 милиона души. 
•  Малките общини са наречени “Градове - конурбации” и са съседните общини на осемте 
обучавани общини и на двете “Обучаващи общини” с повече опит (Падуа – Италия и Алба 
Юлия - Румъния). Те не са партньори по проекта. 
•  Обучаваните общини и Градовете – конурбации заедно наброяват население на 2,5 милиона. 
Основни дейности по проекта са: 
1.    Управление на проекта; 
2.    Обучение и обучителни обиколки; 
3.    Институционализация; 
4.    Изготвяне на План за устойчиво енергийно развитие; 
5.    Изпълнение на План за устойчиво енергийно развитие; 
6.    Мониторинг и оценка; 
7.    Разпространение, комуникация и работа в мрежа; 
8.    Общи дейности за разпространение. 
 
П2: Повишаване конкурентноспособността на  общинската икономика 
Цел 1: Повишаване на конкурентноспособността на общинската икономика чрез задържане на 
успешно развиващите се фирми и привличане на нови конкурентни производители 
М 1: Задържане на фирмите в секторите на растеж  
Участие в туристическа борса - „Ваканция - СПА ЕКСПО” в град София от 17-и до 19-и 
февруари 2011 г. в НДК. Община Враца приключи успешното си представяне в 
Международната туристическа борса „Ваканция и СПА ЕКСПО 2011", която се проведе за 28 
пореден път в НДК София от 17 до 19 февруари. Международният форум е под патронажа на 
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, в партньорство с БХРА, БАТА, 
Софийски туристически район, Съвет по туризъм - София и Столична община. В тридневното 
изложение в Националния дворец на културата, щандове с рекламни туристически продукти 
презентираха 280 изложители, чуждестранните участници бяха от 16 страни, а новите 
участници в тазгодишната борса бяха 40. Най-голямото туристическо изложение в България 
дава възможност на участниците да осъществят контакти и се утвърди като място за срещи на 
професионалистите от бранша - тур-оператори и туристически агенции, ваканционни клубове и 
курорти, хотели, общини и сдружения, национални туристически асоциации. Съпътстващата 
програма включва кръгли маси за обсъждане на актуални проблеми на отрасъла, дискусии 
относно националния туристически маркетинг, нови технологии и подходи за изграждане на 
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атрактивни алтернативни продукти, ефективността при усвояване на европейските фондове в 
туризма и промените в Закона за туризма.  
Участие в международно туристическо изложение - „Културен туризъм” в град Велико 
Търново от 13-и до 16-и април 2011 г. – Община    Враца    взе    участие    в    ежегодното 
туристическо изложение „Културен туризъм", което се провежда за осми път в Балканската 
столица на културния туризъм - гр.Велико Търново от 13 до 16 април 2011 г., под егидата на 
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма с активното участие на Общинска 
агенция   по  туризъм  „Царевград  Търнов"  и  община   Велико  Търново. 
В тазгодишното издание на форума се включиха над 80 изложители - представители на 
общини, информационни центрове, неправителствени организации, културни институти и 
фирми от туристическия бранш и свързаните с него отрасли, както и чуждестранни 
туристически представителства, фирми и организации от Испания, Полша, Аржентина, 
Индонезия, Гърция, Македония, Франция, Корея и др. На 13 април, за първи път, Община 
Враца и Регионален исторически музей - Враца представиха мултимедийна презентация на 
археолога Георги Ганецовски от РИМ-Враца на тема: „Културно-историческото наследство на 
Враца и археологическите разкопки на РИМ - новите възможности на дестинация 
„Северозапад". Основната цел бе популяризирането и рекламирането на културно-
историческото и археологическо наследство и възможностите на гр.Враца и Врачанския регион 
за развитие на културен и алтернативен туризъм. 
На 14 април се проведе годишна среща на кметовете на общини от страната по проблемите на 
туризма, организирана от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма с участието 
на заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Иво Маринов и Тодор 
Чобанов-заместник-министър на културата. Министърът по усвояване на средствата от ЕС 
Томислав Дончев представи възможностите на оперативните програми за финансиране със 
средства на ЕС на дейности и проекти, свързани с повишаване привлекателността  на  
населените  места  и  регионите. 
Съвместно с представители на неправителствени организации в сферата на туризма, 
представители на местните власти и бизнеса бяха обсъдени мястото на атрактивните природни 
и исторически забележителности в туристическите програми. Дискусията беше част от 
Националната кампания „Чудесата на България 2011". В програмата на международното 
туристическо изложение бяха включени много изложби, дискусии по проблеми, свързани с 
местните политики за развитие на туристическите дейности, презентации на туристически 
дестинации, кръгла маса на тема: "2011г. - Международна година на доброволците: туризъм и 
музеи" в която участва специалният гост на форума д-р Марио дел Корсо - президент на 
италианската федерация „Приятели на музеите". Проведе се фестивал за филми, 
популяризиращи туризма и културно-историческото наследство «На източния бряг на Европа». 
Щандът на община Враца бе посетен от много представители на културни институции, 
неправителствени организации, информационни центрове, туристически агенции и 
туроператори. 
Уикенд туризъм. Първо участие на община Враца в туристическото изложение „Уикенд 
туризъм" в град РУСЕ. Форумът се провежда за седми път в театрален комплекс „Доходно 
здание" - гр. Русе от 12 до 14 май 2011 г. Организатори са община Русе в партньорство със 
сдружение „Европейски пространства 21" и под егидата на Министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма. В изданието на изложението се включиха над 38 участници - 
представители на общини, информационни центрове, неправителствени организации, културни 
институти и фирми от туристическия бранш и свързаните с него отрасли, които представиха и 
популяризираха възможностите си за културен, алтернативен, религиозен и селски туризъм, 
екотуризъм и биоразнообразие. 
Основна цел на форума бе запознаването с възможностите за развитие на уикенд туризъм в 
България, свързан с откриване на нови туристически турове и рекламиране на атрактивни 
туристически маршрути. По време на борсата протече четвъртия Фестивал на туристическите 
забавления и атракции, който включваше фолклорни изпълнения, народни обичаи, пеещи 
кукли, магическо шоу и традиционни занаяти. Организирани бяха Фестивал на туристическите 
маршрути и винена фиеста. 
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В програмата на туристическото изложение бяха включени много презентации на туристически 
дестинации и дискусии по проблеми, свързани с местните политики за развитие на 
туристическите дейности. Представена беше най-новата книга в туризма на доц. д-р Соня 
Алексиева - „Туризмът - предизвикателство в условията на икономическа криза". Щандът на 
община Враца бе посетен от много представители на културни  институции,  информационни  
центрове, туристически  агенции, туроператори, граждани и гости на гр. Русе. 
 
Цел 2: Създаване и подобряване на условията за развитие на МСП 
М 1: Общината партньор на МСП  
През месец юли 2011 г. Община Враца стартира проект по ОП „Техническа помощ”, 
Приоритетна ос 3: Популяризиране на европейската кохезионна политика и нейните цели в 
България и осигуряване на обща и статистическа информация, Мярка на подкрепа 3: 
Функциониране на национална мрежа от областни информационни центрове за кохезионната 
политика в България. Областният информационен (ОБИ) Център Враца ще бъде един от 27-те 
центъра в Република България, който ще  предоставя информация за кохезионната политика, 
нейните цели и съществуващите възможности в България. 
Целта на проекта е изграждане и функциониране на Областен информационен център за 
кохезионната политика във Враца, като част от националната мрежа от областни центрове в 
България. Чрез проекта се цели „по-нататъшно усъвършенстване на координацията, контрола, 
прилагането и оценката на СКФ в България за периода 2007-2013 г.” Специфичните цели на 
проекта са: 
1. Укрепване на необходимия капацитет в Област Враца и създаване на структура на 

централната и местна администрация, участваща в  усвояването на средства от СКФ на ЕС и  
2. Подобряване на информираността и осведомеността на обществото за ефективното и 

ефикасно използване на СКФ в областта. 
В резултат на проекта се очаква укрепване на необходимия капацитет в Област Враца и 
създаване на структура на централната и местна администрация, участваща в  усвояването на 
средства от СКФ на ЕС и подобряване на информираността и осведомеността на обществото за 
ефективното и ефикасно използване на СКФ в областта. Подобряване на условията, 
насърчаващи растежа и заетостта, на качеството на инвестициите в материални и човешки 
ресурси, на развитието на нововъведенията и информирането на обществото, на опазването и 
подобряването на околната среда, както и на административната ефикасност в България. 
Общата стойност на проекта е 400 хил.лв., а продължителността – 36 месеца.  
През 2011 г. започна ремонта на сградата, определена за ОИЦ – Враца. Проведени бяха 
конкурси за подбор на персонал за работа в ОИЦ. Дейностите по проекта се изпълняват според 
графика. 
Цел 3: Повишаване качеството на работната сила 
М 1: Подобряване на образователното равнище на работната сила   
М 2. Подобряване на обучителната среда и превръщането на Враца в регионален център за 
професионално образование 
М 3: Създаване на условия за непрекъснато професионално обучение с цел повишаване 
адаптивността на работната сила към потребностите на икономиката и инвестиционния 
процес  
Община Враца се включи в проект на МОМН за въвеждане на задължителна предучилищна 
подготовка за децата, навършили петгодишна възраст от учебната 2010/2011г. 
 
Цел 4: Развитие на селското стопанство като суровинна база на икономиката в региона и 
заетост в селските райони на общината 
М 1: Повишаване на нивото на научно обслужване и въвеждането на съвременни технологии 
на производство в селското стопанство 
 
Цел 5: Развитие на туризма като помощен отрасъл на икономиката 
М 1. Оползотворяване на потенциалите за развитие на алтернативен туризъм 
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„Горски дом – създаване на многофункционален център за ключови консервационни дейности 
на територията на ПП „Врачански Балкан” – проектът е на стойност 500 хил.лв.; Община Враца 
е партньор, а ДПП „Врачански Балкан” – водеща организация. 
Проектът предвижда изграждането, обзавеждането и оборудването на Многофункционален 
център за ключови природозащитни дейности „Горски дом”. В сградата на парка, намираща се 
в местността Варовитица ще бъдат обособени помещения за кабинети, лаборатория, семенна и 
вегетативна банка за растения, места за настаняване, общи и складови помещения. В рамките 
на проекта ще бъдат реализирани три пилотни проекта за опазване и възстановяване на 
застрашени видове и хабитати на територията на парка. Предвидени са и дейности за 
повишаване на общественото съзнание в сферата на природозащитата, чрез привличане на 
общественото внимание и ангажиране на местите общности в проблемите на опазването на 
биологичното разнообразие. Продължителността на проекта е 36 месеца и се очаква да 
приключи през 2012 г.  
Община Враца участва в Международната туристическа борса „Ваканция и СПА ЕКСПО 
2011", която се проведе за 28 пореден път в НДК София от 17 до 19 февруари. Международният 
форум е под патронажа на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, в 
партньорство с БХРА, БАТА, Софийски туристически район, Съвет по туризъм- София и 
Столична община. Най-голямото туристическо изложение в България дава възможност на 
участниците да осъществят контакти и се утвърди като място за срещи на професионалистите 
от бранша, срещи с тур-оператори и туристически агенции, ваканционни клубове и курорти, 
хотели, общини и сдружения, национални туристически асоциации.  
Община Враца ежегодно участва в туристическото изложение „Културен туризъм", което се 
проведе за осми път в Балканската столица на културния туризъм - гр.Велико Търново от 13 до 
16 април 2011 г., под егидата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма с 
активното участие на Общинска агенция по туризъм „Царевград Търнов" и община Велико 
Търново. В тазгодишното издание на форума се включиха над 80 изложители - представители 
на общини, информационни центрове, неправителствени организации, културни институти и 
фирми от туристическия бранш и свързаните с него отрасли, както и чуждестранни 
туристически представителства, фирми и организации от Испания, Полша, Аржентина, 
Индонезия, Гърция, Македония, Франция, Корея и др. На 13 април за първи път Община Враца 
и Регионален исторически музей - Враца представиха мултимедийна презентация на археолога 
Георги Ганецовски от РИМ-Враца на тема: „Културно-историческото наследство на Враца и 
археологическите разкопки на РИМ - новите възможности на дестинация „Северозапад". 
Основната цел бе популяризирането и рекламирането на културно-историческото и 
археологическо наследство и възможностите на гр.Враца и Врачанския регион за развитие на 
културен и алтернативен туризъм. На 14 април се проведе годишна среща на кметовете на 
общини от страната по проблемите на туризма, организирана от Министерство на икономиката, 
енергетиката и туризма с участието на заместник-министърът на икономиката, енергетиката и 
туризма Иво Маринов и Тодор Чобанов-заместник-министър на културата.  
Съвместно с представители на неправителствени организации в сферата на туризма, 
представители на местните власти и бизнеса бяха обсъдени мястото на атрактивните природни 
и исторически забележителности в туристическите програми. Дискусията беше част от 
Националната кампания „Чудесата на България 2011". В програмата на международното 
туристическо изложение бяха включени много изложби, дискусии по проблеми, свързани с 
местните политики за развитие на туристическите дейности, презентации на туристически 
дестинации, кръгла маса на тема: "2011г. - Международна година на доброволците: туризъм и 
музеи" в която участва специалният гост на форума д-р Марио дел Корсо - президент на 
италианската федерация „Приятели на музеите". 
Щандът на община Враца бе посетен от много представители на културни институции, 
неправителствени организации, информационни центрове, туристически агенции и 
туроператори. 
Първо участие на община Враца в туристическото изложение „Уикенд туризъм" в град РУСЕ. 
Форумът се провежда за седми път в театрален комплекс „Доходно здание" - гр. Русе от 12 до 
14 май 2011 г. Организатори са община Русе в партньорство със сдружение „Европейски 
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пространства 21" и под егидата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. В 
изданието на изложението се включиха над 38 участници - представители на общини, 
информационни центрове, неправителствени организации, културни институти и фирми от 
туристическия бранш и свързаните с него отрасли, които представиха и популяризираха 
възможностите си за културен, алтернативен, религиозен и селски туризъм, екотуризъм и 
биоразнообразие. 
Основна цел на форума бе запознаването с възможностите за развитие на уикенд туризъм в 
България, свързан с откриване на нови туристически турове и рекламиране на атрактивни 
туристически маршрути. В програмата на туристическото изложение бяха включени много 
презентации на туристически дестинации и дискусии по проблеми, свързани с местните 
политики за развитие на туристическите дейности. Представена беше най-новата книга в 
туризма на доц. д-р Соня Алексиева - „Туризмът - предизвикателство в условията на 
икономическа криза". Щандът на община Враца бе посетен от много представители на 
културни  институции,  информационни  центрове, туристически  агенции, туроператори, 
граждани и гости на гр. Русе. 
М 2. Изграждане на подходяща инфраструктура 
 „Развитие на устойчив туризъм в Община Враца. Пещерата Леденика – туризъм без сезони” 
На 23 ноември 2011 г. между Община Враца и Главна дирекция „Програмиране на 
регионалното развитие” МРРБ, бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010/013 „Развитие на устойчив туризъм в община 
Враца. Леденика – туризъм без сезони”. Проекта е насочен към разработването на природна 
атракция, базирана на пещера „Леденика”, която насърчава развитието на стратегически 
разположен туристически продукт с широко въздействие, основан на природното богатство на 
една от най-известните пещери в България, която има национално и международно значение за 
развитието на туризма. Превръщането на пещерата във водеща туристическа атракция ще 
увеличи потока от туристи до региона като цяло и в частност до ПП „Врачански балкан”,  
където с повече и по-интересни атракции, които дават възможност за пълноценно пребиваване 
за по-дълго в парка – един почивен ден или уикенд, изпълнен с емоции и приятни 
преживявания, не само за децата, но и за цялото семейство.  
Предвижда се около и в пещера „Леденика” да се създаде  развлекателен парк „Леденика”, 
който ще бъде композиран от отделни тематични и атрактивни модули. На площадката пред 
входа на пещерата ще бъде изработен входен модул „Ледениче” (Светломразец). Той ще 
представлява атрактивен, уголемен и прозрачен макет на най-интересния пещерен организъм в 
Леденика –Светломразец, наречен в проекта “Ледениче”. Във вътрешността  на самата пещера 
ще  бъде представяна аудио и светлинна хореография. Светлинният спектакъл,  съчетан със 
специално подбрана музика,  ще бъде  различен за всяка от съществуващите зали. Цветовите  
нюанси ще подчертаят естествената красота на различните образувания, без това да заличава 
природните забележителности. Прожекторите ще са последна генерация осветление и поради 
излъчването си на студена светлина ще предотвратят образуването на мъх и растителност по 
стените, сталактитните, сталакмитните и сталактонните образувания. Чрез най-модерни 
технологии в Концертна Зала и при „Езерото на желанията” ще има прожекции върху воден 
екран, а при Малката пропаст с музика и звукови ефекти ще се реализира обемно шоу 
„Вулканът”. Пред входа на пещерата предстои изграждане на образователен/интерпретативен 
модул „Прилепа”, като за целта ще бъда извършена рехабилитация и разширение на 
съществуващия информационен център. Предвижда се обзавеждане на съвременна 
прожекционна зала, където посетителите ще получават информация за пещера „Леденика”, 
природен парк „Врачански Балкан” и неговите забележителности, флора, фауна и културно-
историческо наследство.  
Проектът планира и изграждане на анимационен модул „Приказна алея” с амфитеатър, който 
ще включва алея с движещи се кукли – познати приказни герои и театрална сцена на открито, 
на която в определени часове ще се провежда анимационно шоу. От ляво на входа на пещерата 
ще се изгради спортно-развлекателен модул „Мама, татко и ние” със спортно-развлекателни 
съоръжения за деца и техните родители.  
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Връзката между Туристическия информационен център „Натура 2000” и входа на парка 
„Леденика” ще се осъществява чрез атрактивно влакче. По проекта ще се изгради допълнителна 
техническа дребномащабна инфраструктура. Предвидени са изграждане на нов водопровод от 
хижа „Леденика” до входа на пещерата „Леденика”, пречиствателно съоръжение с биологично 
очистване и последващо използване на водата, обновяване на съществуващия паркинг, 
удължаване на съществуващата алея за хора с увреждания, оформяне на околни пространства, 
поставяне на указателни табели, изграждане на две екопътеки с туристически маршрути Горно 
Озирово – Леденика и Враца – Леденика.  
Предстои създаване на Концепция за функционирането на Развлекателен парк „Леденика”, 
която ще включва раздели за управление на човешкия ресурс, програми за анимация и 
интерпретация, комуникационна стратегия, мониторинг и управление на туристическите 
потоци, стратегия за развитие на парка и др. За работа в Развлекателен парк „Леденика” 
минимум 10 човека ще получат модулно обучение по професиите „Анимация в туризма”, 
„Екскурзоводство” и „Пътуване, туризъм и свободно време”. През втората година от 
реализацията на проекта в рамките на инициативата Европейска нощ на прилепите ще бъдат 
организирани тематични прояви, карнавал, детски хепънинг и др. 
Проектът ще допринесе за преодоляване на несъответствието между богатия и разнообразен 
природен ресурсен потенциал в Община Враца и липсата на развити атракции. В резултат от 
неговата реализация на туристическия пазар ще бъде предложен нов туристически продукт, 
създаден в съзвучие със съвременните туристически тенденции – нуждата от развлечения, 
търсене на приключения, нови познания, желание за контакт с природата и двигателни 
активности. Продуктът няма аналог в страната и ще включва иновативна концепция за 
създаване на Развлекателен парк „Леденика” и устойчиво използване на природните ресурси, 
включването им във групи от атракции и интегрирането им с анимационни програми. Очакваме 
да бъде постигнат ръст в туристическите посещения и промяна в структурата на посетителите, 
като се предвижда нарастване броя на чуждестранните туристи и делът на семействата с деца. 
Наличието на предвидените в проекта атракции ще премахне сезонността на посещенията, 
което ще доведе до равномерно натоварване на територията през годината и в крайна сметка до 
устойчиво използване на ресурсите и спазване статута на защитената територия.   
Проектът ще доведе до промяна на социално-икономическите показатели на община Враца. 
Това от своя страна неминуемо ще доведе до увеличаване дела на сектор туризъм в общинската 
икономика. Поради факта, че туризмът е свързан с други сектори индустрия, реалистично е да 
се постигне общ положителен ефект и оживление на общинската икономика като цяло. 
Очакваме минимум 6 фирми и около 200 човека да бъдат ангажирани като подизпълнители с 
различни дейности по изпълнението на проекта, а след неговата реализацията - да бъдат 
открити минимум 20 нови работни места.  
П3: Изграждане на устойчиво и балансирано развитие между селищата в общината и 
областта 
Цел 1: Намаляване на диспропорциите между селските райони и града 
М 1: Подобряване на съществуващата инфраструктурата 
На 03.06.2011 г. Община Враца започна изпълнението на проект „Превенция на риска от 
наводнения в Община Враца”, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.4-
06/2010/007. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
“Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд 
за регионално развитие, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 
BG161PO001/1.4-06/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на 
наводнения в градските агломерации”, Приоритетна ос 1. „Устойчиво и интегрирано градско 
развитие”, Операция 1.4 „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”. 
Проектът е на стойност 1,155 млн. лева. Съфинансирането от Община Враца е в размер на 52 
433 лева (5%) от общите допустими разходи по проекта. Размерът на исканата безвъзмездна 
финансова помощ от ОПРР е 996 221 лева (95%). Размерът на авансовото плащане е до 348 677 
лева (35%) от стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ. 
Продължителността на проект „Превенция на риска от наводнения в Община Враца” e 24 
месеца. 



 48 

Общата му цел е превенция на риска от наводнения, вследствие на високи води от намиращи се 
на територията на три от населените места в Община Враца (гр. Враца, с. Косталево и с. 
Власатица) водни обекти, както и защита на бреговете на водните обекти от ерозия, за 
ограничаване на социално-икономическите и екологичните щети, подобряване на физическата 
среда и повишаване на безопасността и сигурността на населението и прилежащите терени.  
Специфичните цели на проекта са: 

1. Предотвратяване на наводненията от три водни обекта на територията на Община Враца 
с цел намаляване на потенциалните неблагоприятни последици за човешкото здраве и 
околна среда за жителите на град Враца, село Власатица и село Косталево; 

2. Предотвратяване процесите на ерозия на бреговете на три ключови обекти в Община 
Враца – две дерета и един язовир; 

3. Възстановяване на язовирната стена на язовир Косталево и изграждане на система за 
контрол и наблюдение с цел осигуряване на безопасна експлоатация на хидровъзела и 
предотвратяване на наводнения; 

4. Ограничаване на социално-икономически и екологични щети, подобряване условията за 
отвеждане на повърхностни води и повишаване сигурността чрез възстановяване на 
проводимостта на отводнителни канавки в село Власатица и корекция на Медковско 
дере. 

По проект „Превенция на риска от наводнения в Община Враца” се предвиждат дейности на 
три обекта, публична общинска собственост:  

1. Корекция на Медковско дере II-ри етап  
2. Аварийно възстановителни работи на язовир Косталево. 
3. Възстановяване проводимостта на отводнителни канавки с. Власатица. 

Обект: Корекция на Медковско дере II-ри етап:  
„Корекция на Медковско дере – II-ри етап” обхваща участъка от бул. „Втори юни” до ул. 
„Васил Кънчов”. Дължината на участъка, който ще бъде коригиран е 402 м. 
Корекцията на Медковско дере– II-ри етап включва: 

1. Почистване коритото на дерето; 
2. Корекция на дере и облицоване със ст. бетонова настилка и стоманобетонови подпорни 

стени; 
3. Улавяне на високите води, преминаващи през дерето в чертите на града; 

Обект: Аварийно възстановителни работи на язовир Косталево 
Предвиждат се следните дейности: 

1. Възстановяване на преливника; 
2. Изграждане на отводящия канал след преливника; 
3. Изграждане на отводящия канал след основния изпускател; 
4. Ремонт на основния изпускател и гасителната шахта след него.  

Тъй като няма изградена система за контрол и наблюдение на съоръженията на микроязовир 
„Косталево” в настоящия проект се предвижда изграждане на такава. На наблюдение чрез нея 
подлежат следните параметри: 

1. Вертикални и хоризонтални деформации на тялото на язовирната стена; 
2. Система за измерване положението на депресионната повърхност по сухия откос на 

стената и скатовете на водохранилището; 
3. Система за измерване на количеството на филтриралата вода през стената, основата и 

бреговете. 
Обект: Възстановяване проводимостта на отводнителни канавки с. Власатица. 
Предвижда се почистване на два отводнителни канали, от началото до края на населеното 
място, с цел поемане на повърхностния отток, формиран от деретата, поемане на водите от 
населеното място и отвеждането им в р. Въртешница. Каналите ще се изградят с нови 
стоманобетонови правоъгълни профили. Общата дължина на проектираните канали е 566 м. 
Корекционните мероприятия представляват комплексно практическо решение, отговарящо на 
изискванията за запазване и защита на околната природна среда в населената част.  
Проект „Укрепване на свлачища в с. Горно Пещене, с. Веслец, с. Косталево". През м. май 2011 
г., Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" към МВР, одобри за 
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финансиране три проекта за укрепване на свлачища в с. Горно Пещене, с. Веслец, с. Косталево, 
на стойност 1 200 000 лв. Проектите са изпълнени. 
Ремонт на обекти, финансирани от Община Враца: 
Ремонти улици в селата, в т.ч. Паволче, Мраморен, Згориград, Върбица, Вировско, Нефела, 
Лютаджик. 
 
М 2: Изграждане на нова инфраструктурата 
Проект "Красива България" (ПКБ) 2011 г. - Проектното предложение на Община Враца, 
подадено във връзка с поканата за набиране на предложения по Проект "Красива България" 
(ПКБ) 2011 г., по Мярка 02 "Подобряване на социалната инфраструктура", за извършване на 
СМР дейности на обект: „Преустройство и пристройка към съществуваща сграда с 
обществено обслужващо предназначение, находящ се в УПИ XXIII, кв. 28 – с. Згориград” бе 
одобрено за финансиране от УС на ПКБ при Министерството на труда и социалната политика. 
Проектното предложение е на стойност 285 хил.лв. и допринася за подобряване на облика на 
населеното място, подобрява значително услугите предлагани в сградата, предназначена за 
обществено обслужване на населението на с. Згориград. При реализирането му участват 
безработни лица от общината съгласно правилата на Проекта „Красива България”. 
М3: Актуализация на устройствени планове 
През 2011 г. с решение на Общински съвет - Враца е одобрен и влезе в сила Проект за 
актуализация и оцифряване на подробния устройствен план за регулация на град Враца върху 
основа на одобрената Кадастрална карта. По-малкият брой на допуснатите и приети изменения 
на устройствените планове през настоящата година се дължи на приетия нов план. 
На 23.06.2011 г. Община Враца подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП 
„Регионално развитие”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, 
Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”,Схема за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-07/2010 „Подкрепа за 
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие ”. 
Главната цел на проекта е изработване на Интегриран план за градско възстановяване и 
развитие, който да допринесе за повишаване качеството на живот на населението и за 
осъществяването на дългосрочна визия за развитието на град Враца – център на 
агломерационен ареал, чрез мерки и действия за подобряване на социално-икономическите и 
екологичните условия и на физическата среда като цяло. Очакваните резултатите са: 

1. Изготвен актуален целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация. 
2. Изработена визия за развитие на града през следващия планов период. 
3. Определени конкретни градски територии за комплексна интервенция – зони за 

въздействие. 
4. Актуализирана устройствена планова основа на ниво ПУП в обхвата на зоните, както и 

предпроектни проучвания за публични инвестиционни проекти. 
5. Одобрен проект за ИПГВР със стратегическа и приложна части, вкл. лист от 

инвестиционни проекти за кандидатстване по структурните и Кохизионния фондове в 
периода 2014-2020 год. 

6. Действаща структура за управление на ИПГВР. 
7. Определени партньори и механизми за публично-частно партньорство.  
8. Информирана общественост за подкрепа на плановите предвиждания. 
9. Принос за постигане целите на стратегическите документи.  

Общата стойност на проекта е 500 хил.лв., а продължителността 29 месеца. 
 
Цел 2: Повишаване жизнения стандарт на населението 
М 1: Модернизация на съществуващата социалната инфраструктурата и нейната МТБ 
През 2011 г. Община Враца подготви и внесе проектно предложение по схема за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за 
деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”. 
Проектът е на стойност 2,6 млн. лв. и ще се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 
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съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет. Неговата основна 
цел е осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура на територията на 
община Враца, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни услуги в общността, 
които да заменят институционалната грижа, да се подобри качеството на живот и жизнената 
среда на децата над 3 г. и младежите с увреждания. 
В резултат на изпълнение на проектните дейности ще се изградят три центъра за настаняване 
от семеен тип и едно защитеното жилище. Ще се осигури и подходящо оборудване и 
обзавеждане, съобразено с потребностите на децата и младежите, настанени в тях. Така 
Община Враца ще  създаде благоприятна среда за развитие на децата и младежите с 
увреждания. Тяхното социалното включване ще се осигури чрез осигуряване на възможност 
на всички да участват в различни аспекти на живота на общността, включително да посещават 
детски градини, училища, да ползват здравни, социални, транспортни и ред други обществени 
услуги. 
Община Враца спечели и изпълни проект по Национална програма “Оптимизация на 
училищната мрежа”, Модул „Рационализация на мрежата от професионални училища” за 2011 
г. на стойност 250 000 лв. Проектът за преобразуване на Професионална гимназия по лека 
промишленост и услуги „Мито Орозов” – Враца и Професионална гимназия по строителство и 
архитектура – Враца в Професионална гимназия „Димитраки Хаджитошин” – Враца цели 
стабилизиране на двете училища и запазване на професиите и специалностите, които 
съответстват на потребностите на пазара на труда във Врачански регион, според общинската 
администрация във Враца. 
Събирането на двете училища в едно ще доведе до увеличаване броя на учениците, респективно 
паралелките, финансова стабилност, оптимизация на персонала и добро поддържане и 
стопанисването  на сградния фонд. 
Проектът предвижда извършване на строително – ремонтни работи на стойност 130 000 лв. -  
подмяна на дървена дограма с AL дограма на физкултурен салон, топлоизолация фасади – 
запад и север на учебен корпус и физкултурен салон в сградата на новосъздаденото училище на 
бул.”Мито Орозов”, 59; Закупуване на обзавеждане и оборудване за класни стаи и 
специализирани кабинети на Професионална гимназия „Димитраки Хаджитошин” – Враца - 
7 000 лв;  Разходи, свързани с преместване на кабинет по „фризьорство” и химическа 
лаборатория от сградата на ПГЛПУ - Враца в сградата на ПГСА – Враца, предоставена на 
новообразуваната Професионална гимназия „Димитраки Хаджитошин” - 3 000 лв.   
От средствата по проекта се извършат обезщетения на персонала, предвидени са и разходи за 
неразплатени задължения на двете училища в размер на 70 000 лв., както и комуникационни 
разходи. Дейностите по проекта приключват до 30 септември 2011 година.  
Тук се отнасят и проектите по националните програми на МТСП, които се изпълняват от Звено 
„Временна заетост” към Община Враца и общинското звено за социални услуги, чрез проекти 
по Програмите „От социални помощи към осигуряване на заетост”. Община Враца 
кандидатства по тази програма от 2003 година до момента. Над 500 трайно незаети имат 
възможност да посещават обучителни квалификационни курсове в различни професионални 
направления и ще бъдат назначени на работа. През 2011 г. 210 души работят по Националната 
програма ОСПОЗ. По хигиенизирането на град Враца работят 80 души. По Оперативната 
програмата „Човешки ресурси – развитие” тече обучение на 16 техник – еколози. По същата 
програма от 7 февруари стартира обучение на още 32-ма души. По-голямата част – 20 са 
предвидени за селата, а 12 – за град Враца. От 12 февруари стартира обучение на следваща 
група озеленители. Курсът се посещава от 84 безработни. 46 от тях са подбрани от трайно 
безработните от селата, а 38 от Враца. 
В началото на месец март’11 започва друг обучителен курс. 50 трайно безработни са 
професионално подготвени за поддръжка на общински сгради, обучение на трайно незаети в 
професионалното направление пътен строител. Обучени са 19 души от селата. 
За работата си по тези програми Община Враца беше отличена в конкурса “Работодател на 
годината”- 2011, Категория: „Работодател, разкрил най-много работни места по програми и 
мерки за заетост”. 2 място: Общинска администрация Враца, обявила 410 работни места по НП 
„ОСПОЗ”, НП „ЗОХТУ” и регионална програма. 
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М 2: Оптимизиране на здравното обслужване и социалните услуги 
От 08.11.2010 г., съгласно рамково споразумение, сключено между Агенция за социално 
подпомагане и Община Враца се изпълнява проект “Подкрепа за достоен живот”. Проектът се 
финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Основна цел на проекта 
е да се приложи нов подход за предоставяне на услуги в семейна среда чрез въвеждане на 
принципа „индивидуален бюджет за личен асистент” в национален мащаб и да се разчупят 
създадените стереотипи за услугата „Личен асистент”. През 2011 година е осъществено: 

1. Създаване на т.нар.“Банка с лични асистенти”: Осъществен е втори етап от приема на 
документи на кандидатите да работят като лични асистенти по проект „Подкрепа за достоен 
живот”. Проведени са 118 интервюта и е организирано обучение, свързано с предоставяне на 
социалната услуга „Личен асистент”. Изготвен е регистър на личните асистенти, включени в 
т.нар.“Банка с лични асистенти”, който включва и кандидатите от първия етап на подбор, 
проведен в края на 2010 г. 

2. Оценка и класиране на кандидатите за ползване на услугата "Личен асистент":  
Осъществен е втори етап от приема на документи на кандидатите да ползват услугата "Личен 
асистент", като са приети 135  заявления, подготвени са пет искания за изготвяне на социална 
оценка и са приети направените от Дирекция „Социално подпомагане” – Враца  индивидуални 
оценки на потребностите от  социалната услуга „Личен асистент”. След анализиране на 
информацията от индивидуалната оценка съгласно методиката за подбор са оформени 135 
решения по оценката на потребностите от социалната услуга "Личен асистент" и е осъществено 
класиране на кандидатите  /резерви от първи етап на подбор и нови кандидати от втори етап/ от 
1 до 387. Всички кандидати са уведомени за класирането чрез списъци в Информационния 
център и чрез уведомителни писма. 

3. Предоставяне на социалната услуга и управление на риска за потребителите и личните 
асистенти в процеса на ползване на услугата. След проведени срещи между одобрените 
кандидат-потребители и лични асистенти от Банката, е осъществена процедура за подбор на 
личните асистенти, с които са сключени трудови договори. Изготвени са индивидуални планове 
за предоставяне на социалната услуга и са сключени договори с потребителите. 

През 2011 година, от 10 януари 2011 г., за срок от 14 месеца, са назначени 53 лични 
асистенти, а от 10 март 2011 г. за срок от 12 месеца - нови 42-ма /на 08.03.2012 г. договорите са 
удължени с шест месеца/. При отпадане на потребител /поради смърт или смяна на 
местоживеенето/ в проекта се включва следващия в класирането потребител. Така през 2011 
година в проекта са участвали общо 109 потребители и 110 лични асистенти /имаме и 1 
отпаднал поради смърт личен асистент/. При необходимост своевременно са актуализирани 
индивидуалните планове. Всеки месец екипът по проекта е осъществявал контрол на 
предоставяната социална услуга, като за 2011 година са направени общо 1062 проверки. 
Потребители, с които е възможно да се осъществи контакт, са изразили удовлетвореност от 
предоставяните им социални услуги. Близките на потребителите също са доволни, че получават 
подкрепа чрез проекта. 

В резултат от изпълнението на дейностите по проекта: 
 Община Враца е работодател на 95 лични асистенти. 
  Съгласно разработени индивидуални планове се осъществяват социални услуги на 95 

лица с тежка степен на увреждане. От потребителите 12 души са самотно живеещи, 27 са деца 
до 18 годишна възраст, 31 са над 64 години. От Враца и кварталите на града Бистрец и Кулата 
са 59 души, общо 36 души са от селата Баница, Бели извор, Власатица, Върбица, Горно Пещене, 
Девене, Згориград, Косталево, Мраморен, Нефела, Оходен, Паволче, Тишевица, Три кладенци, 
Челопек и Чирен. 
 Осъществени са общо 1062 проверки на работата на личните асистенти. Конкретните 

заложени дейности се изпълняват съобразно потребностите на потребителите и те и техните 
близки са доволни от подкрепата, която получават чрез проекта. 
 Община Враца разполага с 355 подготвени хора, включени в т.нар.”Банка лични 

асистенти”, които имат потенциал и нагласа да предоставят социални услуги в домашна среда и 
могат да бъдат търсени за включване в бъдещи програми. 
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 Всички междинни отчета са приети от Управляващия орган. На този етап нямаме 
непризнати разходи. За 2011 година са  верифицирани общо 288 883 лв.  
 Проверката, направена на 05.07.2011 г. от представители на Управляващия орган 

констатира, че проектните дейности се изпълняват съгласно междуинституционалното 
споразумение и методическите указания по проекта. Не са констатирани пропуски, съответно 
няма и препоръки със срок за изпълнение.   
Общият бюджет на проекта за Община Враца е 551 хил.лева, които основно са за заплати за 
личните асистенти.  
Община Враца спечели проект за „Изграждане и оборудване на Лъчелечебен център в 
„Комплексен онкологичен център” ЕООД град Враца”. Проектът е по Оперативна програма 
“Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд 
за регионално развитие, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 
BG161PO001/1.1-11/2010 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински 
лечебни заведения в градските агломерации”. Той е на стойност 6,3 млн.лева. Съфинансирането 
от Община Враца е в размер на лева (4 %). Размерът на исканата безвъзмездна финансова 
помощ от ОПРР е 6,1 млн. лева (96%). Продължителността му e 24 месеца. 

Специфичните цели на проекта са: 
 Осигуряване на подходяща, обновена, модернизирана и рентабилна инфраструктура в 

“Комплексен онкологичен център” Враца ЕООД, съобразена с действащите санитарно-
хигиенни и технически нормативни изисквания и с бъдещите нужди на населението на град 
Враца, на област Враца и на Северозападния район;  

 Подобряване качеството на медицинското обслужване в областта на лекуваните в 
“Комплексен онкологичен център” ЕООД Враца болести; 

 Социално включване и равен достъп на групите в неравностойно положение, с особено 
внимание към хората с увреждания и рисковите групи население, най-вече  хора от ромски 
произход; 

 Изграждане на лъчелечебен център в КОЦ Враца, отговарящ на съвременните изисквания за 
енергийната ефективност на сградата и оптимално използване на средствата за издръжка на 
лечебното заведение в резултат от спестената енергия. 

Очакваните резултати от реализацията на проекта са: 
 Изграден Лъчелечебен център с разгъната застроена площ 1295.45 кв.м в „Комплексен 

онкологичен център” Враца ЕООД; 
 Осъществени всички необходими мерки за лъчезащита; 
 Повишено качество на болничната среда и здравната помощ, както и цялостно развитие на 

здравеопазването в областта и региона, превръщането на заведението в еталон на 
високотехнологична болница. 

 Работа с най-съвременното оборудване за лъчелечение. 
През 2011 г. продължи реализирането на  Проект „Обществени трапезарии” по Договор между 
МТСП – Фонд „Социално подпомагане” и Община Враца. Социалната услуга се предоставя 
сезонно и обхваща периодите 01.01.2011 г. – 30.04.2011 г. и 01.10.2011 г. -  31.12.2011 г. 
Обхватът е  98 бенефициента средно месечно. Общата стойност на средствата, предоставени от 
Фонд „Социално подпомагане” в годишен размер са  28 028 лв.  
Продължи дейността на социалната услуга Звено „Майка и бебе” ( капацитет 6 места), като 
през отчетния период от услугата са се възползвали 10 майки, 10 деца и 1 бременна жена в 
риск. Вследствие на проведените социални, възпитателни, терапевтични и други дейности е 
осъществена превенция на изоставянето на 10 деца и реинтеграция в семейна среда. Повишен е 
родителския капацитет, създадена емоционална връзка мейка-дете. 
За подпомагане социалната интеграция на младежите, напускащи специализирани институции, 
успешно продължава дейността си социалната услуга „Наблюдавано жилище” (капацитет 4 
места). През 2011 г. услугата е предоставяна на общо 6 младежи, напуснали ДДЛРГ, СПИ и 
СУПЦ в страната. На младежите са предоставени отлични битови условия, оказана е подкрепа 
за овладяване на умения и навици за социална адаптация и самостоятелен начин на живот, 
трудова реализация и др. от екип професионалисти, със съдействието на Общинска 
администрация. 
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Център за обществена подкрепа /ЦОП/. ЦОП е създаден по Проект, изпълняван от 
„Националния център за социална рехабилитация” в партньорство с „Асоциация Враца – 2007”. 
Целта на ЦОП е превенция на изоставянето и институционализацията на деца, както и 
осигуряване на възможността на деца в риск да растат в семейна  или близка до семейната 
среда.  Капацитета му е 50 места и 16 броя  щатен персонал. С Договор № 32/12.02.2009 год., 
след проведен конкурс, социалната услуга се предоставя от Национален център за социална 
рехабилитация – гр. София. За отчетният период продължи функционирането на социалната 
услуга „Център за обществена подкрепа” (ЦОП). За периода 01.01.2011 г.-31.12.2011 г. екипа на 
ЦОП е работил по 60 случая за превенция на изоставянето на деца, провел е обучение на 8 
кандидати за приемни родители, осъществил е реинтеграция в семейна среда на 9 деца, работи 
по 16 случая за превенция на отпадане от училище. През месец ноември 2011 г. беше 
осъществено посещение в ЦОП, с цел мониторинг на услугата и обсъждане бъдещото й 
развитие и разширяване на дейността. Представителите на Звеното за мониторинг и оценка и 
Областния координационен екип за изпълнение на Областната стратегия направиха 
предложение да бъдат предприети действия за сформиране на мобилен екип, който да 
осъществява услугата в близост до потребителите, особено в случаите, когато живеят в 
населените места извън гр. Враца.  
През 2011 г., с Решение на ОбС – Враца и Заповед на изпълнителния директор на Агенция за 
социално подпомагане, е увеличен от 50 на 60 места капацитета на ДЦДВУ „ Зорница” – Враца, 
с  цел: предоставяне на качествена грижа на по-голям брой деца и възрастни с увреждания, 
живеещи в семейна среда; осигуряване възможност за трудова реализация на родители с деца с 
увреждания, посредством предоставяне на дневна грижа за децата им. 
Поради липса на средства в Държавния бюджет за 2011 г., не бяха разкрити следните социални 
услуги, делегирани от държавата дейности: 
 Център за временно настаняване (ЦВН) - за лица с тежки психически разстройства и 

зависимости – планиран капацитет 10 места; 
 Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) - за лица с психични разстройства 

и зависимости – планиран капацитет 20 места; 
 Кризисен център за деца в риск – планиран капацитет 15 места. 
Услугите са подадени от Община Враца за финансиране и през 2012 г.,  но не са заложени в 
Закона за държавния бюджет на РБългария за 2012 г., поради недостиг на средства. 
Стартира реализирането на дейностите по Проект на СНЦ „Опора БГ” за предоставяне на 
услуги в Социален терапевтичен център, с капацитет 20 потребители. Проектът е насочен към 
лица с увреждания, самотни родители, безработни лица и др., на възраст над 18 години. 
Обучени бяха 20 специалисти, които да предоставят качествени терапевтични, психологически, 
педагогически и др. услуги и консултации. 
М 3: Интеграция на групи в неравностойно положение 
Започна изпълнението на проект "Съхраняване и развитие на културните традиции - фактор за 
превенция на социалното изключване при младите хора". Координатор РИО гр. Враца и 
партньори НУ "Св. Софроний Врачански",  ОУ "Васил Левски"  и Център за работа с деца. 
Целите са насочени към развитие и обмен на добри практики за превенция на социалното 
изключване при учениците от най- ранна възраст чрез съхраняване и развитие на културните 
традиции и са в релевантност на целите на образователните политики на партньорските 
региони и тези, посочени в актовете, приети в рамките на Европейския съюз, преди всичко в 
Стратегията „Европа 2020“, както и в документите на ООН в областта на образованието. 
Тематиката води към утвърждаване на равнопоставеността, социалното сближаване и 
активното гражданско участие; засилване на европейското измерение на училищното 
образование и разгръщане на творчеството и иновациите; насърчаване придобиването  на 
универсални ключови социални и граждански умения,  компепентности за културно съзнание и 
изява; повишаване на индивидуалния и институционалния капацитет на ползвателите. 
Атрактивните и иновативни дейности /Woorkblok, работни обмени, извънкласни  и училищни 
практики, учебни сесии, семинар, конференция, информационни кампании/, са съобразени със 
социалните позиции и служебните отговорности на ползвателите и предпочитанията на 
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учениците и родителите, при спазване на принципите за доброволност и превенция от 
дискриминация и осигуряват устойчивост на резултатите. 
Универсален подход е модулното участие на ползвателите в дейностите, което осигурява 
възможност за  пълноценно изпълняване на служебните задължения и своевременно прилагане 
придобитите европейски знания и опит за подобряване на образованието в партньорските  
региони. 
Проектът на Община Враца с наименование „СТИМУЛ – Социални, трайно интегрирани, 
местни услуги за личността”  e на стойност 1 200 000 лв. и предвижда създаване на Общностен 
център за деца и семейства, като форма за интегрирано предлагане на социални, здравни, 
консултативни и образователни услуги. В центъра ще се предоставят всички консултативни  и 
подкрепящи услуги, ще се изградят кабинети за здравна консултация, център за ранна 
интервенция на уврежданията, зали за консултиране на родителите и игра на децата от целевите 
групи.Общностният център ще бъде изграден в  сградата на закритото НУ „П.Р.Славейков”. 
Предвижда се и изграждане на асансьор за улесняване достъпа. Интегрираните услуги и 
дейностите, които ще се реализират на територията на Общностния център и в детските 
заведения са както следва: 
Услуги за деца от 0 до 3 г. и техните родители 
Услуга 1: Формиране и развитие на родителски умения 

Дейност 1.1. Групи за консултация и подкрепа на бъдещи родители 
Дейност 1.2. Групи за консултация и подкрепа на родители с бебета и деца на възраст от 
0 до 3 г. 
Дейност 1.3. Групи за родители и бъдещи родители 
Дейност 1.4. Индивидуална работа с бъдещи родители и родители на деца от 0 до 3 г. 

Услуга 2. Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция 
на уврежданията 

Дейност 2.1. Специализирано обучение за лекари (семинари или индивидуално) относно 
уведомяването и консултирането на родителите за увреждането на тяхното дете 
Дейност 2.2. Посещения на кинезитерапевт в отделенията за новородени в болниците 
Дейност 2.3. Посещения в Центъра за ранна интервенция на уврежданията 
Дейност 2.4. Редовни посещения на мобилен екип в домовете на семействата 

Услуга 3. Семейно консултиране и подкрепа 
Дейност 3.1. Групови и индивидуални сесии за семейно планиране 
Дейност 3.2. Консултиране и подкрепа на родители, които не полагат достатъчно грижа 
за своите деца 

Услуга 4. Здравна консултация за деца 
Дейност 4.1. Редовно наблюдение на здравното, физическото и психомоторното 
развитие на бебетата и децата 

Услуга 5.Намаляване на таксата за детска ясла (пълно или частично) 
Услуги за деца от 3 до 7 г. и техните родители 

Услуга 6. Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове 
Дейност 6.1. Работа с деца, интегрирани в детски градини 
Дейност 6.2.Работа с родителите на децата 
Дейност 6.3. Работа с останалите родители – организиране на срещи за преодоляване на 
предразсъдъците към новите деца, записани в детска градина 
Дейност 6.4. Съвместна работа с всички родители 
Дейност 6.5. Транспорт 
Дейност 6.6. Намаляване на таксата за детска градина (пълно или частично) 

Услуга 7. Мониторинг на готовността за обучение 
Дейност 7.1. Преглед на психомоторното и физическото развитие на децата най-малко в 
началото и в края на всяка година в детска градина 

Услуга 8. Семейно консултиране и подкрепа 
Дейност 8.1. Групи за консултация и подкрепа на родители на деца от 3 до 7 г. 
Дейност 8.2. Консултиране и подкрепа (индивидуално или групово) 
Дейност 8.3. Консултация на деца, живеещи в рискова семейна среда 
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Услуга 9. Здравна консултация за деца 
Дейност 9.1. Редовно наблюдение на здравния статус, физическото и психомоторното 
развитие на децата 

Услуга 10. Допълнителна подготовка за равен старт в училище 
Дейност 10.1. Създаване на летни групи/училища 

Услуга 11. Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания 
Дейност 11.1. Оценка на нуждите на децата от подкрепа 

Целта на услугите е не само да се подкрепят семействата в отглеждането на децата, но и да се 
стимулират за по-голяма активност във всички сфери на живота с цел осигуряване на добра 
семейна среда за малките деца. Родителите ще имат възможност за комплексна подкрепа – от 
изцяло свързана с полагане на грижи за малки деца до консултиране относно възможностите за 
подобряване на тяхното образование, квалификация, шансове за заетост и т.н. И за двете 
възрастови групи деца ще се предоставят и услуги по здравно консултиране. Целта е не само да 
се оказва подкрепа в случай на установено увреждане или пък заболяване, а и да се формира 
здравна култура за правилно отглеждане на децата, като средство за превенция на здравните 
рискове. 
За децата от 3 до 7 г. услугите основно са насочени към интеграция в детските градини и 
подобряване на училищната готовност. Наред с останалите дейности за групата деца от 3 до 7 г. 
основните услуги се фокусират върху групова и индивидуална работа с децата и техните 
семейства.  За да има пълноценно социално включване ще се работи и с тези деца и родители, 
които не попадат в рисковите групи по проекта. Ще бъде подпомогната интеграцията на децата 
и чрез намаляване на таксите за детска градина. Транспорт за децата с цел да могат да 
посещават детска градина също ще бъде осигурен по проекта. 
Очакванията на Община Враца в двегодишния период на реализиране на проекта и 10 години 
след приключването му са свързани с утвърждаване устойчив модел на социална местна 
политика, консолидираща услуги и ресурси в Общностен център за деца от 0 до 7 години и 
техните семейства на територията на цялата община. Проектът се изпълнява от най 2011 г. и ще 
завърши през 2013 г. 
Разгръщане на Приемната грижа в общината – подписано Партньорско споразумение за 
реализиране дейностите по Проект „И аз имам семейство” по Схема за безвъзмездна 
финансова помощ: „ Приеми ме”. Проектът ще се изпълнява през 2012 г. Дейностите 
предвидени в проекта са насочени към: развитие на услугата  „Приемна грижа” като 
инструмент за превенция на настаняването на деца в специализирани институции; работа в 
посока нарастване броя на приемните семейства и желаещите да предоставят тази услуга, което 
ще доведе до намаляване на бедността, чрез създаване на заетост като приемни родители на 
безработни лица. 
В началото на 2011 г. в “Център за психично здраве - Враца” ЕООД  със средства на 
дружеството  започна реализация на проект за промяна на отоплението от промишлен газьол 
към природен газ, който вече е към своя финал. Общата стойност на поръчката е за 40 000 лева.  
През 2011 г. успешно продължава “Метадон поддържащата програма” - единствената  
общинска  програма в Северозападна България. Функционира и разкритата през 2009 г. дневна 
психосоциална програма за зависими – единствена по рода си в Северозападна България, както 
и Дневен център за лица с тежки психични заболявания. 
За осигуряване на здравна профилактика, семейно планиране и подкрепа за социално 
включване на семействата в риск, през 2011 г. беше извършено следното: 
 Прилагане на всички национални програми за здравна профилактика на територията на 

общината, касаещи бременността и раждането, профилактика на заразните заболявания при 
деца и възрастни, превенция и ранно откриване на онкологични заболявания, туберкулоза и 
др., борба с тютюнопушенето и употребата на алкохол и наркотици. 

 С участието на здравния медиатор, медицинските специалисти от училищата и детските 
заведения на територията на общината са извършени имунизации при 90% от подлежащите 
деца и ученици, с фокус ромската общност; 

 Осъществени са 95 профилактични прегледи на здравнонеосигурени лица от ромски 
произход; 
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 Проведени здравно-образователни кампании и дейности в училища, детски градини, 
социални институции и на терен в кварталите с предимно ромско население; 

 Раздадени 774 здравно-информационни материали на лица от ромската общност. 
През 2008 г. е разкрита длъжността «здравен медиатор». Основна цел на длъжността е да 
посредничи в процеса на осигуряване на достъп до здравни и социални услуги на лица от 
уязвими групи, в т.ч. ромската общност. През периода януари 2011 – ноември 2011 г. е 
извършено следното: 
 Оказана помощ  и съдействие на социално слаби ромски семейства за осъществяване на: 

планиране и извършване на пропуснати имунизации - 18 деца и 1 лице; извършване на 
профилактични прегледи - 14 деца и 22 лица; посещения на женска консултация - 5 
бъдещи майки; 

 Консултиране на клиенти: насочване или съпровождане до здравни институции- 40 
лица, съдействие за представяне пред ЛКК, РЕЛК, ТЕЛК, НЕЛК – 6 лица, съдействие за 
възстановяване на здравно-осигурителни права - 37 лица; 

 Работа на терен: проведени на работни срещи с представители на Комисия за защита от 
дискриминация; срещи с живеещите на ул. „Райна Княгиня”, ул. „А. Грамчев”, товарна 
гара, ул. „Скакля”, ул. „Атанас Йованович”, ж.к.”Дъбника”, ж.к „Сениче”, ул. „Васил 
Кънчов” 2Б - по индивидуални казуси, свързани с имунизации, профилактика и здравно - 
образователна дейност; проведен спортен полуден с децата и младежите от ДДЛРГ 
„Асен Златаров” – Враца; организирана и проведена здравна беседа в Превантивно-
информационен център – Враца с ученици от ОУ „Васил Левски” и ПУ „Д-р Петър 
Берон”; участие в провеждането на ромски ден с Корпус на мира в ЕГ „Йоан Екзарх” – 
Враца;  

 Съвместна работа с държавни и общински институции, социални услуги и др.: участие в 
работни срещи по проблемите на ромски лица и семейства в Областна администрация;  
работа с отдел „ Закрила на детето” по индивидуални и групови казуси; 

 Профилактика: 
Осигуряване на равен достъп на децата от рискови общности и уязвими групи до качествено 
образование: Интегрирането на децата в риск в образователната система и осигуряването на 
достъп до качествено образование е ключов компонент от превенцията на неглижирането на 
децата, инструмент за развитието на техните възможности в максимална степен и за 
формирането на условия за самостоятелен живот в бъдеще. През 2011 г. с Решение на ОбС – 
Враца беше прието и гарантирано задължителното предучилищно образование за всички 
подлежащи деца от 5 годишна възраст. Бяха издирени и записани в предучилищна подготовка 
581 деца на 5 г. възраст във всички детски заведения на Община Враца.  
Продължи работата по превенция на отпадането от училище, като за учебната 2010 – 2011 г. 
броя на отпадналите ученици е само 17. Във всички училища на територията на общината е 
осигурен транспорт за пътуващите ученици, чийто брой е 775. Въведена е и целодневна 
организация на обучение и занимания, предоставена е възможност за ученическо столово 
хранене с поевтиняване на храната. Осигурена е отговаряща на съвременните изисквания 
учебна среда. Гарантирано е медицинско обслужване по време на учебния процес и 
извънкласните и извънучилищни форми. Предоставят се педагогически и психологически 
услуги. 
 В училищата активно се реализират следните Национални програми:  
  1. НП „Оптимизация на училищната мрежа” , мярка „Без свободен час”; 
 2. НП „С грижа за всеки ученик”; 
 3.НП „За по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст”; 
 4. НП „Училището – територия на учениците” и др. 
В средищните училища на общината се реализират проекти за намаляване на отпадането на 
ученици от ромски произход, повишаване информираността за опасностите от дискриминация 
и предразсъдъци, мотивиране за учене, сътрудничество между образователните институции и 
родителите  и др. 
В учебните заведения, където няма педагогически съветници, са разпределени обществени 
възпитатели, които работят по проблемите на предотвратяване отпадането от училище, 
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организират и провеждат лекции за предотвратяване девиантното поведение на децата. 
Провеждат се лекции и беседи в училищата по проблемите на превантивната работа, съвместно 
с инспектори от Детска педагогическа стая към РУП - Враца и представители на Областна 
администрация. Провеждат се срещи с представители на малцинствата по проблема за 
отпадането от училище, както и консултации с родители за преодоляване девиантното 
поведение на малолетни и непълнолетни. 
Специално внимание се отделя на интеграцията на децата с увреждания в масовите детски 
градини и общообразователни училища, където им се предоставя възможност и подкрепа за 
обучение и придобиване на образование. 
В общинските детски градини през 2011 г. децата със СОП са 15, а в училищата–196. За всички 
деца и ученици е осигурена подкрепа от ресурсни учители със специализирана подготовка. 
Създадена е достъпна архитектурна среда в учебните и детски заведения, с цел улесняване на 
достъпа на децата и учениците с увреждания. 
Приоритет в усилията за подобряване на образователните услуги е приобщаването на 
родителите и общността в учебно-възпитателния процес на техните деца. През изтеклата 
година във всички училища и детски заведения са провеждани срещи с училищните 
настоятелства, обучения, обмяна на опит и добри практики. Проведени са редица мероприятия 
с прякото участие на родителските комитети, образователни и дарителски кампании, 
индивидуални и групови консултации. Специално внимание се отделя на деца от уязвими групи 
и семейства в риск, създадени са групи за взаимопомощ. 
Цел 3: Развитие на културно и историческото наследство с цел насърчаване на 
предприемачеството 
М 1: Подобряване на материално – техническата база в културните и духовни институции на 
територията на общината – театри, музеи, читалища, галерии, църкви и джамии. 
М 2: Подпомагане дейността и творчеството на местни дейци на културата, фолклорни и 
класически танцови и музикални състави, училищно творчество. Подпомагане организацията 
и провеждането на традиционни местни тържества и фестивали и участие в национални и 
международни такива.   
Проект на Регионален исторически музей – Враца „Културно-историческото наследство на 
регион Враца – достъпно за хората с увреждания” на обща стойност 51 845 лв. бе одобрен и 
изпълнен. Проектът бе класиран на ІІ място от общо 30 предложения, разполага с най-голям 
бюджет и е единствен, на който не са редуцирани предвидените финансови средства.  
Чрез реализацията на конкурсното предложение (включващо изграждане на специализиран 
пътнически асансьор с 4 нива и специално санитарно-хигиенно помещение) се цели създаване 
на необходимите предпоставки и условия за достъп на хората с увреждания, имащи 
специфични потребности при пространственото си придвижване, до богатото културно-
историческо наследство, експонирано в музея. След изпълнението на проекта експозициите на 
Регионалния исторически музей във Враца са достъпни и за хора със специални потребности.  
Културният календар на Община Враца за 2011 година включва над 100 събития –чествания, 
изложби, литературни срещи, представяния, отбелязване на регионални и национални 
празници. В условията на финансова криза и значително намаляване на бюджета за дейността, 
работата на Сектор “Култура” беше насочена към запазване и провеждане на традиционни и 
емблематични за Враца изяви като Международен фолклорен фестивал “Врачанска пролет”, 
общински пролетен празник, Ботеви дни, Международен младежки музикален форум. 
През 2011 год. с решение на Общински съвет - Враца е създаден и Общински фонд "Култура", 
който подпомага дейността на творчески съюзи, читалища и творци. 
Продължава утвърдената традиция за зимни четения на уредниците от музея, където те 
представят своите най-нови разработки по различни теми. В местния печат всяка седмица се 
публикуват  материали за различни исторически събития. Изявите на РИМ – минали и 
предстоящи, са публикувани на Интернет страницата на музея: www.vratsamuseum.com 
Проект „На градовете - партньори в мрежа". Проектът е одобрен през м. май 2011 г. Водещ 
партньор е кметството на партньорския ни град Франкфурт на Одер. Проектът покрива 
разходите на ученици за участие в конференции, летни лагери в чужбина, фотопленери, 
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участието на музикални групи от партньорските градове в „Трети международен музикален 
фестивал". 
П 4: Укрепване на общинския капацитет за подпомагане на бизнеса и развитие на 
партньорства 
Цел 1: Подобряване на общинския управленски капацитет  
М 1: Повишаване на квалификацията 
М 2: Създаване на програмен и проектен капацитет  
Община Враца изпълнява проект по програма INTERREG IVC „SUGAR Регионални и местни 
политики за устойчиви добри  логистични градски практики”  в партньорство с 16 европейски 
организации от 9 страни членки на ЕС. Стойността на проекта е 296 хил.лв., от които размера 
на гранта е 252 хил.лв. Изпълнението започна от 2009 г. и завърши февруари 2012 г. 
SUGAR се фокусира в създаването на инструменти и необходим опит за подкрепа на 
обществената административна политика в развитието на градската логистика. Проектът 
предоставя платформа за обмяна на обединени добри практики и също така и диалог в 
механизма на управление на тези практики. Проекта е подготвен през 2007 г., сключен договор 
за финансиране в края на 2008 г. и се изпълнява от м. януари 2009 г. Той е на стойност 252 
хил.лв. По проекта се разработват документи, които ще допринесат за прилагане на 
европейската политика в областта на екологичния транспорт и устойчиво развитие на 
регионите. 
Участието на Враца в този проект е възможност да се говори за Враца в 8 страни на Европа. 
Всички документи по проекта се разпространяват до съответните комисии на ЕС в Брюксел, до 
правителствата на съответните страни, както и до нашето, до администрациите на регионите в 
Брюксел. Всичко това дава възможност да се говори за Враца на толкова много места 
едновременно. По правило, кмета или негов заместник, е член на управляващия комитет на 
проекта, както и кметовете на Париж, Атина, Лондон, Барселона, Прага, Познан, Ираклион, 
Целе и др. Това е още една възможност да представим Враца по света и за нея да се говори по 
един добър начин, с възможност за привличане на инвеститори.  
Благодарение на участието си в проекта "SUGAR - Регионални и местни политики за устойчиви 
добри градски логистични практики", Община Враца разработи „Стратегия за транспорта”, 
SWOT анализ - изготви оценка за състоянието на паркирането в Централна градска част - 
изводи и препоръки и събра информация за действащата в момента организация на движението 
– вертикална сигнализация и анализ; "План за действие за градската логистика на Враца", който 
ще подобри ефикасността и ефективността на регионалната и местната транспортна политика. 
Той ще спомогне за намаляването на интензивността на трафика, задръстванията, вредните 
емисии и замърсяването. Това ще превърне град Враца в устойчив, модерен европейски град.  
Проект по „Програма на ЕК – Интелигентна енергия – Европа 2007 -2013 г.” Община Враца, 
ТПП-Враца 
През годината започна изпълнението на проекта по Програма „Интелигентна енергия” на ЕК, с 
водещ партньор Община Виченца от Италия. В проекта участват 15 партньора от 7 страни 
(Италия, Румъния, Испания, Латвия, Кипър, Унгария и България). Проектът има за цел развитие 
на "отворени" енергийни политики, използвайки пряк подход свъзващ социалните и 
икономическите политики; Повишаване на знанията за политиките за енергийна ефективност; 
разработване на инструменти и изграждане на капацитет на служителите и политиците от 
партньорските и близки общини и трети страни, като производители и търговски асоциации; 
Реализира енергийните политики за определянето на устойчиви енергийни планове отворени за 
близките общини и трети страни; да определи инструменти за наблюдение и физическа и 
икономическа отчетност; Постигане на конкретни резултати и мерки преди края на проекта в 
различни области на действие; Разпространяване на резултатите от проекта в цяла Европа. 
Проектът ще се изпълнява в продължение на 3 години от подписването на договор за 
финансиране, което може да се очаква към май 2011 г. Основни постижения и резултати: 

7) Представяне на начините за спестяване на енергия и СО2 емисии сред местните 
общности; 

8) Средства за отчетност на показване на ползите за околната среда и икономическите 
изгоди от мерките за енергийна ефективност (жизнения цикъл); 
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9) ПДУЕ, включващи главния град, близките общини, трети страни от индустрията, 
търговията и образованието; 

10) Проекти за устойчива енергия (ще бъдат определени непосредствено за всеки партньор и 
ще бъдат диференцирани); 

11) Подобряване на познанията и изграждане на капацитет на партньорите, близките 
общини и трети страни; 

12) Целенасочени публикации, свързани с политиките за енергийна ефективност; 
 
Цел 2: Усъвършенстване и развитие на партньорството на управленските общински структури 
(кмет и неговия управленски екип и Общински съвет) 
М1: Изготвяне и приемане в Общинския съвет на "Стратегия за партньорството"  
Община Враца провежда активна политика на обмен на опит и добри практики за устойчиво 
социално-икономическо и културно развитие с градовете, с които има подписани споразумения 
за сътрудничество и побратимяване: 

 гр. Суми/Украйна/ 
 гр. Крайова /Румъния/ 
 гр. Бор /Република Сърбия/ 
 гр. Вилньов-льо-Роа /Франция/  
 гр. Кобрин /Република Беларус/ 
 гр. Кичево /Македония/ 
 гр. Серпухов /Руска Федерация/ 

Всяка година, на 1 юни, празника на града се провеждат срещи с делегации от побратимените 
градове. Прави се отчет на изпълнението на Споразуменията за сътрудничество. 
М2: Създаване на Консултативен съвет за координация и развитие на партньорството на 
Общината с институциите. 
Участваме в заседанията на Областния съвет за сътрудничество по Закона за насърчаване на 
заетостта, на който се обсъждат мерки, свързани със заетостта и се оказва съдействие на 
фирмите при наемане на допълнителна и по-квалифицирана работна ръка. 
Организираме работата на Консултативен съвет по туризъм в Община Враца, който изпълнява 
своя Правилник и програма за работа и одобрява  представянията на общината на туристически 
изложения. 
Създадената „Общинска комисия по категоризация” извърши значителна по обем работа, 
свързана с разглеждане на документите за категоризиране, прекатегоризиране и нова 
регистрация.  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проектите, по които се работеше в Общината, общинските структури и с партньорите през 2011 
година са 35 на брой, разделении на 3 групи: одобрени, одобрени и не финансирани, 
разработвани и внесени за разглеждане. Подробно описание е дадено в Приложение 1 и 
Приложение 2. Една част от проектите се изпълняват в продължение на няколко години. 
Проектите, започнати в предходни години са три, на стойност около 138 млн.лв.  
Завършените проекти на Общината и общинските структури, които бяха с осигурено 
финансиране по национални и оперативни програми са 11 на бр., а привлечените средства са в 
размер на 3,6 млн.лв. Стойността на гранта е 3,5 млн.лв. Проектите са за изграждане на нова 
клетка 2.1 на регионалното депо за ТБО, Укрепване на свлачища в с. Горно Пещене, с. Веслец, 
с. Косталево, Преустройство и пристройка към съществуваща сграда с обществено обслужващо 
предназначение с.Згориград, община Враца, УПИ ХХІІІ, кв.28, и проектите към ПУДООС - 
„Обичам природата и аз участвам”, Обществена трапезария. Това са проектите, които бяха 
подготвени и изпълнени в рамките на годината.  
Преходните, които се изпълняват от миналите години са 3 на брой, на стойност около 138 
млн.лв. Най-големият е със сключен договор за финансиране (136 млн.лв.), по ОП „ОС”, за 
изграждане на нова канализация в два от жилищните квартали (Бистрец и Кулата) и по улици, 
по които до момента няма такава (Подбалканска и др.), пълно обновяване на градската 
пречиствателна станция и рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежа, 
включително и на захранващия водопровод от яз. Среченска бара.  
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През тази година продължи работата и по партньорските проекти на общината – с ПП 
„Врачански балкан” и АСП - Подкрепа за достоен живот. Общата стойност на проектите с 
партньорите е около 0,88 млн.лв. Първият проект предвижда изграждането, обзавеждането и 
оборудването на Многофункционален център за ключови природозащитни дейности „Горски 
дом”. Продължителността на проекта е 36 месеца и се очаква да приключи през 2012 г. Вторият 
проект започна в края на 2010 годината и ще продължи до септември 2012 г. През 2012 г. ще 
завърши изпълнението на проекта за Изграждане на сепарираща инсталация на депото за ТБО и 
проекта за регионални и местни политики в областта на транспорта.  
През 2011 г. бяха подготвени, одобрени и подписани нови договори/споразумения/ решения 
(това зависи от съответната програма) – 19 бр., обща стойност 21 млн.лв. Това са проектите: 
Превенция на риска от наводнения в Община Враца, Проект по „Програма на ЕК – 
Интелигентна енергия – Европа 2007-2013 г.” – CONURBANT,СТИМУЛ – Социални, трайно 
интегрирани, местни услуги за личността, Интегрирани планове за градско възстановяване и 
развитие - изработване на интегрирани планове за градско развитие, Изграждане и 
функциониране на областен информационен център Враца,  Развитие на устойчив туризъм в 
Община Враца. Леденика – туризъм без сезони. През 2012 г. са подписани още 2 бр. договори 
на обща стойност 9 млн.лв. Това са проектите за: Изграждане и оборудване на Лъчелечебен 
център е Комплексен онкологичен център Враца ЕООД, ИСКРА – Иновативен социален 
комплекс от резидентни алтернативи.  
През 2011 година продължи работата и по партньорските проекти на общината – с ПП 
„Врачански балкан”, Подкрепа за достоен живот с АСП. Внесените за разглеждане проекти 
през 2011, които до края на годинара не са разгледани, в съответните институции, са 4 на брой, 
на обща стойност около 1,7 млн.лв. От тях 1 към програма „Югоизточна Европа”, 1 по 
ОП”АК”, 1 по „ИНТЕРРЕГ” и 1 в Посолството на САЩ в Република България.  
През 2011 г. станаха известни резултатите от оценката на 5 проектни предложения, които не са 
одобрени, като 1 от тях е одобрен и е в резервите. Проектните предложения бяха разработени 
през 2009  и 2010 г. 
По-подробна информация за проектите по национални и европейски програми, за 2011 г. е 
дадена в Приложение 2. „2011. Проектите на Община Враца. Отчет по европейски и 
национални програми”. В Приложение 2 са дадени всички проекти, по които се работи през 
2011 г., но се отчитат само реално направените разплащания по тях.  
Проектите са на стойност около 21 млн.лв., kато осигурените от общинския бюджет са 2,6 
млн.лв. (12 %), от републиканския 7,1 млн.лв. (33 %) и около 10 млн.лв. (46%) от търговски 
дружества (това е проекта за газификация на град Враца, който се оценява на около 20 млн.евро 
и се изпълнява в периода 2009-2013 г.). Средствата, осугурени от други източници са в размер 
на 1,8 млн.лв. (8 %) от общо усвоените през 2011 г. (21 млн.лв.), посочени са в Приложение 1 за 
всеки проект поотделно и включват оперативните програми, ПУДООС, Красива България и др. 
Общата сума на средствата, вложени за изпълнение на целите на общинския план за развитие 
през 2011 г. възлизат на 21,55 млн.лв. (фиг.1), разпределени по източници на финансиране, 
както следва:  

 От републиканския бюджет  - 7,1 хил.лв. или 33 %; 
 От общинския бюджет – 2,6 млн. лв. или 12 %; 
 Национални и европейски програми – 1,8 млн. лв. или 8 %. 
 Други източници на финансиране – 10,0 млн. лв. или 46 %; 

Както се вижда, повече от 88 % от финансовия ресурс е осигурен чрез външно финансиране – 
национални и европейски програми и търговски дружества. 
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Източници на финансиране на ОПР 2009 

Републикански бюджет
6%

Общински бюджет
21%

Национални и 
европейски програми

46%

Други
27%

Обща стойност - 19 млн.лв.

Проекта за 
газификация на 

гр. Враца

 
 

Източници на финансиране на ОПР 2010 г.

Републикански бюджет
8%

Общински бюджет
13%

Национални и 
европейски програми

18%

Други
61%

Обща стойност - 16 млн.лв.

Проекта за 
газификация на 

гр. Враца

 
 

Източници на финансиране на ОПР - 2011

Републикански 
бюджет

33%

Общински бюджет
12%

Национални и 
европейски 
програми

8%

Други
47%

Проекта за 
газификация на гр. 

Враца

Обща стойност - 21 млн.лв.

 
 

Фиг.1. 
 

Разпределението на средствата по приоритетите е показано на фиг.2. Най-много средства са 
вложении за изпълнение на мерките по П1 „Развитие и модернизация на базисната 
инфраструктура” – 79 % (13 млн.лв.). По П2 „Повишаване конкурентноспособността на  
общинската икономика” са вложени 12 % (2 млн.лв.). По П3 „Изграждане на устойчиво и 
балансирано развитие между селищата в общината и областта” – 9 % (1,6 млн.лв.). По П4 
„Укрепване на общинския капацитет за подпомагане на бизнеса и развитие на партньорства” – 



 62 

0,4 % (73 хил.лв.). За постигане целите на П4, общинската администрация изпълнява задачи и 
проекти без допълнително възнаграждение, а в рамките на възнагражденията по договорите за 
наемане на работа. Не са отчетени средствата за обучение, което обикновено се извършва по 
различни проекти и за сметка на бенефициента по-проекта. 

Финансови средства по Приоритети - 2009

П2: Повишаване 
конкурентноспособността на  

общинската икономика
16%П3: Изграждане на устойчиво 

и балансирано развитие 
между селищата в общината 

и областта
12%

П4: Укрепване на общинския 
капацитет за подпомагане на 

бизнеса и развитие на 
партньорства

0,4%

П1: Развитие и модернизация 
на базисната инфраструктура

72%

Обща стойност - 19 млн.лв.

 
 

Финансови средства по Приоритети - 2010

П1: Развитие и 
модернизация на 

базисната 
инфраструктура

81%

П2: Повишаване 
конкурентноспособност

та на  общинската 
икономика

8%

П3: Изграждане на 
устойчиво и 

балансирано развитие 
между селищата в 

общината и областта
10%

П4: Укрепване на 
общинския капацитет 

за подпомагане на 
бизнеса и развитие на 

партньорства
1%

Обща стойност - 16 млн.лв.

 
 

Фиг.2. 
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Финансови средства по приоритети на ОПР - 2011

П3: Изграждане на 
устойчиво и 

балансирано развитие 
между селищата в 

общината и областта
7%

П4: Укрепване на 
общинския капацитет 

за подпомагане на 
бизнеса и развитие на 

партньорства
1%

П2: Повишаване 
конкурентноспособност

та на  общинската 
икономика

11%

П1: Развитие и 
модернизация на 

базисната 
инфраструктура

81%

Обща стойност - 21 млн.лв.

 
Фиг.2. 

 
Усвоените средства през 2011 г. са по-малко от действителния размер на привлечения с 
проекти финансов ресурс (фиг.2), което се дължи на това, че повечето инвестиционни проекти 
се изпълняват в рамките на няколко години. Двата най-големи проекта за рехабилитация на 
ВиК мрежата и газификацията на града стартираха през 2009 г., но ще се изпълняват до 2015 г. 
и 2013 г. съответно. На фиг.3. е показано разпределението на средствата според източника на 
финансиране. Както се вижда, 98 % от средствата са от външно финансиране. 
 

         

Привлечени средства с проекти (до 2009 г.) според източниците на 
финансиране

Национални и 
европейски програми

70%

Други
21%

Общински бюджет
8%

Републикански бюджет
0,5%

Обща стойност - 195 млн.лв.
Срок за усвояване 2015 г.
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Привлечени средства с проекти (до 2010 г.) според източниците на 
финансиране

Национални и 
европейски програми

77%

Други
21%

Републикански бюджет
1% Общински бюджет

1%

Обща стойност - 190 млн.лв.
Срок за усвояване 2015 г.

 
 

Фиг.3. 
Привлечените средства с проекти през 2010 г. са с около 5 млн.лв. по-малко от предходната и 
се дължи на това, че проекта за „Развитие на устойчив туризъм в Община Враца. Леденика – 
туризъм без сезони” не беше одобрен и финансиран на втора фаза, а предвидените средства в 
републиканския бюджет за изграждане на клетка 2.1. не бяха усвоени, поради обжалване на 
тръжната процедура. 
Анализът и оценката на Програмата за реализация на общинския план за развитие за 2011 
година показва, че планираните политики по изпълнението му са ясно определени и 
последователни. Целите и приоритетите са конкретни и измерими и съвпадат с целите на 
Общинския план за развитие на община Враца. При осъществяване на оценката на показателите 
са спазени принципите на получаване на надеждна и обективна информация от Отчета на 
общинската адфминистрация 2011 г., Отчета за изпълнение на бюджета на общината през 2011 
година, както и от справките за разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2011 
година. 
Основните показатели за наблюдение и оценка на плана за развитие на Община Враца, 
съгласно възприетите приоритети и мерки са: 

1. Брой изготвени проекти за привличане на средства от фондове на ЕС и от националните 
програми – 19; 

2. Привлечено външно финансирене с проекти – от 2009 г. - общо 195 млн.лв.; 
Допълнително през 2011 г., на база подписани договори - още 21 млн.лв. 

3. Завършени проекти през годината – 11 бр., на Община Враца и общинските структури; 
4. Общ размер на инвестициите, вложени от община Враца за изпълнение на програмата – 

21 млн. лв.; 
5. Инвестиции в пътната мрежа (лв.); 

Основен ремонт тротоари  18,4 хил.лв.  
Основен ремонт улици в гр.Враца 351,8 хил.лв.  
Основен ремонт улици в селата - 44,4 хил.лв. 
Основен ремонт общински пътища 224 хил.лв. 

6. Брой ремонтирани обекти на образованието (25 бр.), здравеопазването (7 бр.), 
социалните грижи (0 бр.), културата (3 бр.), спорта и младежките дейности (1 бр.) – 
общо 36 бр.; 

7. Инвестиции в обекти на образованието (0,8 млн.лв.) здравеопазването (25,5 хил.лв.) 
социалните грижи (530 хил.лв.), културата (571 хил.лв.), спорта и младежките дейности 
(55,5 хил. лв.) – общо 2,0 млн.лв.; 

8. Инвестиции във водоснабдителната мрежа (лв.) – 0,9 млн.лв.; 
9. Инвестиции в газоразпределителна мрежа (лв.) – 10 млн.лв. 
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10. Инвестиции в РД за ТБО – изградена нова клетка 2.1 – 2,5 млн.лв.; Изградена 
инсталация за сепариране – 3,5 млн.лв. 

11. Брой на създадените "онлайн" услуги – 4 бр., които функционират от 2007 г., няма нови 
добавени от тогава до момента 

12. Брой на нови маркетингови инициативи/схеми за промоциране на туристическия бизнес 
– 1 бр.  

13. % на населението, включено в системата за събиране на отпадъци – 100 %; 
14. Брой нови социални услуги – няма нови: продължава предлагането на разкритите услуги 

в предните години, като се увеличава броя на потребителите. 
a. социален асистент и домашен помощник, за първи път предлагани от Община 

Враца от 2008 г.;  
b. услугата „Обществени трапезатии” продължава от 2009 г.,  
c. подготвени са два нови проекта, които ще предлагат нови услуги след 2012 г. – 

ИСКРА и СТИМУЛ. 
 

 
Мерки за осигуряване на информация и публичност  
 
 
Общинският план за развитие е достъпен за всички ползватели на интернет пространството на 
сайта на: Община Враца – www.vratza.bg; Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството (Единна информационна система за управление на регионалното развитие – 
ЕИСУРР) - http://www.mrrb.government.bg/; Портал за обществени консултации към 
Министерски съвет – www.strategy.bg.  
Информация по отношение изпълнението на мерките и дейностите залегнали в ОПР, 
обществеността получава и от публикациите в местните електронни и печатни издания от 
организираните пресконференции във връзка с подписване на договори за финансиране на 
проекти на Община Враца. В електронните и печатни медии системно се отразява процеса на 
реализация на проектите. 
Информация се публикува и на официалния сайт на Общината. Всеки един от одобрените за 
финансиране проекти е разработен на базата на предвидените в Общинския план приоритети, 
което е задължително условие на самите Оперативни програми.  
На обществено обсъждане се подлагат предложенията за кандидастване с проектни 
предложения по оперативните програми и поемане на общински дълг във връзка с реализацията 
на проекти, за които има подписани договори за безвъзмездна финансова помощ. Изпълнението 
на тези проекти изисква обезпечаване с финансови ресурси до верифицирането на разходите и 
възстановяването им от Управляващите органи на оперативните програми. 
 
Мерки за прилагане на принципа на партньорство  
 
В процеса на реализация на ОПР се прилага принципа на партньорство най-вече в областта на 
реализация на проекти от общинско значение, по които Общината е потенциален допустим 
партньор. Това са предимно проекти в областта на развитие на социалните услуги, превенцията, 
младежките дейности и спорта, реализирането на мерки за опазване на околната среда, 
развитие на туризма и т.н. С цел постигане на заложените специфични цели Общината 
изпълняват редица проекти насочени към обмен на добри европейски практики и повишаване 
капацитета на организациите и администрацията съвместно общини и организации от ЕС, с 
НПО, централни и регионални държавни организации и институции. 

 
Забележка: Отчитат се само усвоените средства през 2011 г. 
Приложение 1: Финансово-индикативна таблица за планираните и отчетени средства. 
Приложение 2: 2011. Проектите на Община Враца по национални и европейски програми. Отчет 
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Приложение 1. 

ПРОПР на Враца – 2011 г.  
Програма за реализация на Плана за развитие на Община ВРАЦА за 2011 г. 

Програмата е изготвена на основание чл. 181, ал. 2 и ал.3 от Закона за регионално развитие и е едногодишен оперативен документ за реализация на 
основните приоритети и цели залегнали в Общинския план за развитие, като са конкретизирани мерките за развитие, проектите за изпълнение на 

мерките, необходимите финансови ресурси и звената за изпълнение. 
(Използван е формата на „Индикативната финансова таблица в ОПР 2006-2013, за по-лесна проследимост) 

  
Необходи-

ми 
финансов
и ресурси 
по ОПР 

2007-2013 

Национално съ-финансиране 
хил. лв. 

N Приорите
т/ Мярка 

Наименование на проекта 
 

Отговорни
к 

 
Хил. лв. 

 

Общо 
 

Реп. 
бюджет 

П/О 

Общ. 
Бюджет 

П/О 

Държ. 
търговс
ки др-

ва 

Друго 
безвъзмездно 
финансиране 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
П1, Ц1, М1 
Проект 1.2. 

Път Е-79 участък Ботевград - Мездра - уширяване и изграждане на допълнително платно, 31,5 км - проектиране ОП 
„Транспорт” 

166000 
* ** 

   

2. 
П1, Ц1, М1 
Проект 1.4. 

Обходен път Е-79 -  втори етап. Изграждане на връзка между път II-15 Враца – Оряхово с Е-79 – проектиране 
(Строителство по мрежа TEN-T – Етап 1) 

ОП 
„Транспорт” 
ДУТСиОС2 

50000 
* ** 

   

3. 1.5-1.22. Рехабилитация на общински пътища ДУТСиОС  223,83 223,8 -   

4. Проект 1.5. Рехабилитация на път IV 10103/VRC 1028 - /Враца - Криводол/ - Кулата - Нефела с дължина 4,250 км  425 15,033 15,033 -   
5. 1.6. Рехабилитация на път IV 10106 /VRC1029 - /Враца - Криводол/ - Лиляче - /Враца - Борован/ с дължина 12,7 км ДУТСиОС 1016 8,258 8,258 -   

6. 1.7. 
Рехабилитация на път IV -10107 - /Враца - Криводол/ - Власатица -0 Бели Извор - /I-1/ с дължина 7,7 км  
Рехабилитация на път VRC 1030 /І - 1, Монтана – Враца/ - Бели извор – Власатица - /ІІІ – 101, Враца – Криводол/ с 
дължина 7,7 км4 

ДУТСиОС 
655 6,509 6,509 - 

  

7. 1.8. Рехабилитация на път IV10109  -/Бели Извор - Власатица/ - Краводер - /Пудрия-Ботуня/ с дължина 4,4 км 
Рехабилитация на път VRC 2031 - /Бели извор - Власатица/ - граница общ. (Враца - Криводол) - Краводер/ с 

ДУТСиОС 
440      

                                                
1 Чл. 18. (1) При програмирането на регионалното развитие се отчитат инициативите на общините за устойчиво местно и регионално развитие. 
(2) Общинският съвет приема програма за реализация на общинския план за развитие по предложение на кмета на общината. 
(3) С програмата по ал. 2 се конкретизират мерките за развитие, проектите за тяхното изпълнение и съответните финансови ресурси, звената за изпълнение на проектите и дейностите за информация и публичност, 
контрола и оценката на изпълнението на програмата. 
2 ДУТСиОС – Дирекция „Устройство на територията, строителство и общинска собственост” 
3 Посочена е общата сума, която е влюжена за поддръжка на общинската пътна мрежа – текуща и зимна, със средства които се предоставят от МРРБ 
4 В зелен цвят (на втори ред) е посочена новата номерация на пътищата, както и включените в нея отсечки. За някои от тях има различие между тези заложени в ОПР през 2006 г. 
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дължина 4,4 км 

8. 1.9. 
Рехабилитация на път IV10315 -/Върбешница - Враца/ - Косталево - с дължина 2,45 км 
Рехабилитация на път VRC 1033 /Враца - Върбешница/ - Косталево с дължина 2,45 км 

ДУТСиОС 
245 1,639 1,639 - 

  

9. 1.10. 
Рехабилитация на път IV 11614 - /Горно Пещене - Враца/ - Веслец с дължина 4,44 км 
Рехабилитация на път VRC 2034 - /Горно Пещене - Враца/ - Веслец с дължина 4,44 км 

ДУТСиОС 
444 16,971 16,971 - 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10. 1.11. 
Рехабилитация на път IV13013 - /Девене - Лесура/ - Три кладенци - /Лесура - Галатин/ с дължина 2,9 км 
Рехабилитация на път VRC 3069 - /Галатин - Лесура/ - граница общ. (Криводол - Враца) - Три кладенци с дължина 
2,9 км 

ДУТСиОС 
290   

   

11. 1.12. 
Рехабилитация на път IV 13017 - /Криводол - Борован/ - Малорад - /Ботево - Софрониево/ с дължина 3,6 км 
Рехабилитация на път VRC 1037 /ІІ-13 Девене - Борован/ -граница общ. (Враца - Борован) - Малорад - граница общ. 
(Борован - Хайредин) - Рогозен - Бързина /ІІІ - 133/ с дължина 3,6 км 

ДУТСиОС 
360   

   

12. 1.13. 
Рехабилитация на път IV 15006 - /Криводол - Борован/ - Голямо Пещене - Соколаре с дължина 7,7 + 9,8 км 
Рехабилитация на път VRC 1038 - /ІІ-15 Враца - Борован/ -Мраморен - Голямо Пещене/ с дължина 7,7 км 
Рехабилитация на път VRC 3027 - Голямо Пещене - Граница община (Враца - Борован) – Нивянин с дължина 2,1 км 

ДУТСиОС 
1750 13,477 13,477 - 

  

13. 1.14. 

Рехабилитация на път IV 15008 - /Враца - Борован/ - Баница - Голямо Пещене - /Тишевица - Горно Пещене/ с 
дължина 6 (земен път) + 2,5 + 3,8 (земен път) км  
Рехабилитация на път VRC 3039 - /Враца - Борован/ - Баница - Голямо Пещене - /Тишевица - Горно Пещене/ с 
дължина 6 км (земен път) 

ДУТСиОС 
630    

  

14. 1.15. 
Рехабилитация на път IV 15012 - /Враца - Борован/ - Баница - Мало Пещене с дължина 5,5 км 
Рехабилитация на път VRC 2040- /Враца - Борован/ - Баница - Мало Пещене с дължина 5,5 км 

ДУТСиОС 
550 15,197 15,197 - 

  

15. 1.16. 
Рехабилитация на път IV 13012 -  /Криводол - Борован/ - Девене – Чирен с дължина 17,55 км 
Рехабилитация на път VRC 1036 - /Криводол - Борован/ - Девене - Чирен - /Враца - Борован/ с дължина 17,55 км 

ДУТСиОС 
1750 45,990 45,990 - 

  

16. 1.17. 
Рехабилитация на път IV 15014 - /Враца - Борован/ - Оходен с дължина 3,0 км 
Рехабилитация на път VRC 2041 - / Враца - Борован/ - Оходен с дължина 3,05 км 

ДУТСиОС 
305 7,921 7,921 - 

  

17. 1.18. 
Рехабилитация на път IV 16212 - /Враца - Леденика/ - Згориград с дължина 1,5 км 
Рехабилитация на път VRC 1042 - /Враца - Леденика/ - Згориград с дължина 1,5 км 

ДУТСиОС 
150 14,330 14,330  

  

18. 1.19. 
Рехабилитация на път IV 13011 -  /Криводол - Борован/ - Девене - Три кладенци - Лесура с дължина 6,4 км 
Рехабилитация на път VRC 1035 - /Криводол - Борован/ - Девене - Три кладенци - Лесура с дължина 6,4 км 

ДУТСиОС 
640 19,171 19,171 - 

  

  Рехабилитация на път IV,  VRC 10351/3011+3012 - VRC 1036 -/Враца – Борован - Чирен – Девене – Три кладенци - 
Лесура - с дължина 23,95 км 

ДУТСиОС 
      

19. 1.20. 
Рехабилитация на път IV 13018 -/Борован - Бяла Слатина/ Соколаре -Комарево -Тлачене -Вировско с дълж. 5,2 км 
Рехабилитация на път VRC 1014 -  /Бяла Слатина - Борован/ - Соколаре - Комарево - Тлачене - Граница община  
(Бяла Слатина - Враца) - Вировско с дължина 7 км 

ДУТСиОС 
520   

   

20. 1.21. 
Рехабилитация на път IV 10319 -  /Горна Кремена - Върбешница/ - /Тишевица - Горно Пещене/ с дължина 2,3 км 
Рехабилитация на път VRC 2085 - граница общ. (Мездра - Враца) - Тишевица с дължина 2,3 км 

ДУТСиОС 
230   

   

21. 1.22. 
Рехабилитация на път IV 16006 -  /Ребърково – Своге/ - Люти брод – Челопек с дължина 4,5 км 
Рехабилитация на път VRC 1089-  /Ребърково – Зверино/ - Люти брод – Челопек – граница общ. (Враца - Мездра) с 
дължина 4,515 км 

ДУТСиОС 
450 1,468 1,468 

   

22. 1.22.а. 
Рехабилитация на път IV 16216/MON 1090-  /Д.Бяла Речка – Стояново/ - Лютаджик с дължина 1,4 км 
Рехабилитация на път MON 1090 - Долна Бела речка - Стояново  /Долно Озирово - Горно Озирово - граница 
община (Вършец - Враца) - Лютаджик с дължина 1.4 км 

ДУТСиОС 
150 12 12 
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23. 1.22.б. 
Рехабилитация на път III-162/ SFO3614 Миланово – Д.Бела Речка/Миланово - Пършевица  
Рехабилитация на път SFO 3614 - Миланово - Долна Бела речка/  Миланово - Граница община (Своге - Враца ) с 
дължина 7 км 

ДУТСиОС 
   - 

  

24. 1.22.в. Рехабилитация на път VRC 1032 /І -1 Враца - Мездра - границата общ. (Враца - Мездра) - Върбешница - Горно 
Кремена с дължина 3.2 км 

 
 20,993 20,993 -   

 1.25. Монтиране на указателни пътни знаци и табели на входните магистрали и градски артерии ДУТСиОС 300      
 1.26. Ремонт и поддръжка на уличната мрежа в Общината ДУТСиОС 20000      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

25. 1.26.а. Основен ремонт на тротоари  (бул. Втори юни 74 – 15,3 х.лв., ул. Ген.Леонов, бл.Химик 6 – 3,2 х.лв.) ДУТСиОС  18,400  18,398   

26. 1.26.б. 

Основен ремонт улични платна (основните артерии в града – Кр.Българията -81, Веслец -595, Втори юни – 237, 
Вардар – 990, Иваница Данчов - 1 180, Георги Бързашки - 2 257, Н.Вапцаров - 11 093, Хр.Смирненски - 91 590, 
ж.к.Дъбника - 6 252, Илинден - 10 000, Стефанка - 26 439, Радецки (от Втори юни до Леонова) - 8 761, Втори юни 
(от турска чешма до Поп С.Катрафилов) - 37 766, Демокрация (от Е.Йосиф до пл.С.Врачански) - 14 838, Вардар (от 
Е.Йосиф до Козл.бряг) - 41 936, Леонова - 49 776, Георги Апостолов - 47 556, Екзарх Йосиф - 4 683, ж.к.Дъбника -
482) 

ДУТСиОС 

 351,8  351,8   

27. 1.26.г. 
Вертикална планировка – междублокови пространства - Верт. планировка ул.Тодор Балабанов №2 – 3947 лева, 
Верт. планировка ул. Иван Ангелов №1 – 3334  лева, Верт. планировка ул. "М. Орозов" №47 – 1120 лева, 
Наказателен паркинг ж.к. Дъбника – 15714 лева, Спирков навес жк. "Сениче" – 5908) 

ДУТСиОС 
 39,9  39,9   

 
П1, Ц1, М2 
Проект 2. 

Рехабилитация на водопроводната и канализационната мрежа и пречиствателната станция   
39136      

28. 2.а. Проект за водния цикъл на Община Враца. Подготовка на работни проекти, тръжни документи, съгласуване, 
оценка на съответствието и др. Работа по договора за безвъзмездна финансова помощ ЗИП 136373 37554 24704 12850  98820/ОПОС 

29. 2.б. Продготовка и провеждане на тръжни процедури. Проведени процедури по ЗОП и сключени 4 договора. ЗИП  900  -  900/ОПОС 

30. 
П1, Ц1, М3 

Проект 3.1 
Изграждане на водоснабдителни мрежи. Развитие на водно-стопанската система - реконструкция на магистрален 
водопровод за питейна вода ХВ ”Среченска бара” до гр. Враца 

ЗИП 
46989 

   
  46989/ (включена 

в стойността на 
проект 2) 

31. 
П1, Ц2, М2 
Проект 6.3. 

Начало на изграждане на клетка 2.1. Подготовка на тръжна документация ДУТСиОС - 
Екология 

1450 1450 1450 10   

32. 6.3.а Изграждане сепарираща инсталация – 3300000 лева, Строителен надзор - 27594 ДУТСиОС  3300 3300 27  ПУДООС 

33. 6.3.б. Изграждане клетка 2.1  към РД за ТБО – 2274000 лева, Строителен надзор - 21357 ДУТСиОС  2295 2083 212  ПУДООС 

 П1, Ц2, М3 
Проект 7.1. 

Изграждане на зелени зони в града ДУТСиОС 500      

34. 7.1.б. Изграждане на приют за безстопанствени кучета – 90155 лева, Строителен надзор – 900 лева ДУТСиОС  91  91   

35. 

7.2.в. Обичам природата - и аз участвам (кв. Младост)-10 000, Обичам природата - и аз участвам (кв. Бистрец) - 6 748, 
Обичам природата - и аз участвам - 7 827, Обичам природата - и аз участвам - 9 815, Обичам природата - и аз 
участвам, Клуб по воден слалом и ски „Скакля" - 3 000, Обичам природата - и аз участвам - „Дворът – запазена 
детска територия, чиста, безопасна и привлекателна” - 5 633, Обичам природата - и аз участвам - „Провокирам те с 
обич- участвай и ти!”- 5 599 

ДУТСиОС 

 

48,6    48,6/ПУДООС 

36. 7.3. Реализация на проекта за газификация на град Враца – индустриален, обществен и битов сектор ДУТСиОС, 
РилаГаз 

10000    10000  

37. 7.4. Осн. ремонт 2 бр. тролейбуса – 29 060 ДУТСиОС  29  29   

 П1, Ц2, М5 
Проект  9.1. Проектиране и поставяне на ЕЕ улично осветление в град Враца        

38. 9.1.а. кв. Сениче – улично – 17920 лева, кв. Сениче – парково – 11658 лева   30  30   
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 9.14. Проектиране, енергиен одит и саниране на здравни заведения и  детски ясли, средношколско общежитие в град 
Враца  7640  1910 1528  4202 

39. 9.14.а. Проект CONURBANT по „Програма на ЕК – Интелигентна енергия – Европа 2007 -2013 г.” (в процес на 
реализация) ДОП  124  31  28/Договор 

96/ИЕЕ 
 9.15. Проектиране, енергиен одит и саниране на детски заведения (ОДЗ и ЦДГ) в град Враца        

40. 9.15.а. ЦДГ №2- ремонт хидроизолация покрив – 6273 лева, ЦДГ №6- ремонт хидроизолация покрив – 823 лева, ЦДГ №9 - 
подмяна дограма – 3799 лева, ЦДГ №14- ремонт хидроизолация покрив – 1675 лева ДУТСиОС  12,6  12,6   

 9.16. Повишаване енергийната ефективност на сградния фонд на територията на общината   50000      

41. 9.16.а Кметство с.Мраморен - ремонт покрив – 8715 лева, Кметство с.Косталево - ремонт хидроизолация покрив – 2086 
лева, РБ "Хр.Ботев" - подмяна дограма западна фасада ІІ етаж – 10678 лева ДУТСиОС  21,5  21,5   

42. 9.16.в. Подмяна дограма и топлоизолация на ПГ"Д. Хаджитошин" ("Оптимизация на уч. мрежа) – 134884 лева   135  135   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

43. 
П2, Ц1, М1 
Проект 
10.3. 

Представяне на общината на национални и международни форуми за търсене на инвеститори  ДОП, ДКК5 100 10  10   

44. 
П2, Ц1, М1 
Проект 
10.5. 

Анализ на състоянието на общинските дружества ОбС Враца Адм.р-ди   Адм.р-ди   

 
П2, Ц1, М2 
Проект 
11.6. 

Средства  за проектиране на обекти, с които се кандидатства за финансиране по различни програми на ЕС и 
Република България. ДФОБ 382    

  

45. 

11.6.a. Паркоустрояване на обществена зелена площ  ж.к.Дъбника -34580, Общностен център за деца и семейства - 28920, 
Изготвяне на Регулационен план на гр.Враца, въвеждане на данни и обучение – 45240, Възстановяване 
проводимостта на отводнителна канавка в с.Власатица – 3216, Допълнителни проекти за "Корекция Медковско 
дере" и "Аварийно-възстановителни работи язовир с.Косталево" – 2400, Спортен комплекс жк Дъбника - 3 600, 
Център за настаняване от семеен тип и защитено жилище - 49 002, Оцифряване и прилагане на частични 
изменения на ПУП, заснемане и нанасяне на нови обекти за урбанизираната територия на гр.Враца - 60 000, 
Проект парк Леденика - 10 224, Покрив църква с.Баница  - 2 500, Изолатор за бездомни кучета - 4 800, Оценка 
съответствие проекти: Корекция Медковско дере-ІІетап; Отводнителни канавки с.Власатица; Яз.Косталево; 
Укрепване ляв бряг р.Скът с.Оходен - 1 200, Укрепване свлачище с.Веслец – 500, Укрепване свлачище с.Горно 
Пещене – 500, Геодезическо  аснемане Милин камък – 567, Гeодезическо заснемане нов гробищен парк - 8 100, 
Трасиране път с. Челопек-480, Проект метален мост с. Згориград - 4 100, Проект мост с. Голямо Пещене-5 000, 
Проектиране котелна инсталация ДГ с. Баница - 1 500 

ДУТСиОС  203  203   

 
П2, Ц2, М1 
Проект 
12.4. 

Проучване състоянието на съществуващите индустриални зони, съвместно със собствениците им и откриване на 
възможности за тяхното използване за създаване на нови производства. ДРГОТСОП  50  5 10 25 

46. 12.4.а Рехабилитация на инфраструктурата в  Хранително-вкусова зона   ДОП, 
ДУТСиОС  1494 1494   0/ МРРБ6 

47. 
П2, Ц2, М3 
Проект 
14.2. 

Създаване на информационни мрежи  за разпространение на информация за секторите от икономиката и 
установяване на контакти с представителите на МСП 

Община 
Враца, НПО 10 5  2 3  

48. 14.2.а. Изграждане и функциониране на областен информационен център Враца ДОП, 
ДУТСиОС 400    

 35/ 
Договор - 

400/ОПТП 

                                                
5 ДКК – Дирекция „Канцелария на кмета” 
6 Възстановена е 47 % от сумата 
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П2, Ц3, М1 

Проект 
15.4. 

Включване в национални и регионални програми за заетост СОЗСУ7 15000 7500 3000 3500 100
0 

 

49. 15.4.а. НП “От социални помощи към заетост - 2010” (ОСПОЗ) (общо 122 х.лв.) ЗВЗ 8  122 38 83  83/ МТСП 
50. 15.4.б. НП ОСПОЗ 2010 – Дом Зорница (за 2 бр.) (общо1,7 х.лв.) ЗСУ, ДСП9  1,7 1,4 0,3  1,4/ МТСП 
51. 15.4.в. НП ОСПОЗ 2010 – ДМУ, с.Три кладенци  (общо 1,9 х.лв.) ДМУ  1,9 1,8 0,06  1,8/ МТСП 

 
П2, Ц3, М1 
Проект 
15.5. 

Осъвременяване на учебния процес в професионалните училища на общината, чрез въвеждане на нови и актуални 
професионални обучения и специалности в сферата на малкият фирмен мениджмънт и маркетинг, енергийната 
ефективност, биологичното селско стопанство, преработващата и леката промишленост (Община Враца, 
инспектората, колежите и филиалите на университетите в града) 

Община 
Враца, 

коллежи, 
филиали 

3000 1800 30 600 570 

 

52. 15.5.а Оптимизация на училищната мрежа в Община Враца  - НП „Оптимизация на училищната мрежа” 2011 ДКХСД  250 250 -  250/МОН 
53. 15.8. Осигуряване на столово хранене в Общината ДКХСД 100 75 15 10   

54. 15.8.а 
Кухненско оборудване ЦДГ и ОДЗ – 15591 лева, Стол у-ще с.Баница -  пекарна, фризер, картофобелачка – 4761 
лева, Стол у-ще с.Тишевица - пекарна, фризер, картофобелачка – 3316 лева, Стол у-ще с.Девене - пекарна, фризер, 
картофобелачка – 3316 лева, 

ДУТСиОС 
ДКХСД  27  27  

 

 
П2, Ц3, М2 
Проект 
16.4. 

Основен ремонт на училища  
ДУТСиОС 1200  600 600 

  

55. 16.4.а. ПМГ Иван Ценов – 150527 лева, ПМГ - физкултурен салон съблекални и тоалетни – 22381, Строителен надзор 
Преустройство физк.салон ПМГ – 750 лева ДУТСиОС  174  174   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
П2, Ц3, М3 

Проект 
17.3. 

Модернизиране на учебната материално-техническа база в учебните заведения  ДУТСиОС, 
Обр. 500 350 50 50 50  

56. 

17.3.а. ДМА: НУ С.Врачански – 5978 лева, НУ Иванчо Младенов – 2621 лева, СОУ Н.Войводов – 41269 лева, ОУ Кирил и 
Методий – 11691 лева, ОУ Васил Левски – 980 лева, СОУ Христо Ботев – 24065 лева, ПМГ Иван Ценов – 33616 
лева, ЕГ Йоан Екзарх – 1799 лева, СОУ В.Кънчов – 3917 лева, Оборудване спец. кабинет в ПГ "Д. Хаджитошин" – 
1539 лева 

ДУТСиОС, 
Обр. 

 

127,6 1,5 126,1   

 
П2, Ц4, М3 
Проект 
20.1. 

Основен ремонт на кметства 
ДУТСиОС 200  100 100   

57. 
20.1.а Преустройство общ. сграда с.Згориград – 175853 лева, Верт. планировка общ. сграда с. Згориград – 17993 лева, 

Строителен надзор Преустройство общ. сграда с. Згориград – 900 лева, Нова сграда кметство с.Върбица – 15307 
лева, Община Враца - стая №27  - 14073 лева 

ДУТСиОС 
 

214,1  214,1  
100/Красива 

България 

 
П2, Ц4, М3 

Проект 
20.4. 

Изграждане на мостове над реките, където е необходимо 
ДУТСиОС 200  100 100 

  

58. 20.4.а. Мост Горно Пещене – 2182 лева ДУТСиОС  2,1  2,1   

 20.6. Изграждане на дренажни системи за високи подпочвени и дъждовни води в населените места на Общината ДУТСиОС 1000 750 100 150   

59. 
20.6.а Укрепване ляв бряг на р.Скът в участък от 143 м.-подпорна стена с.Оходен – 113302 лева, Реконструкция и 

отводняване ул.Хр.Ботев и ул.Байкал с.Косталево – 81353 лева, Укрепване свл.деформации при ул.Хр.Ботев 
с.Веслец – 353709 лева, Укрепване свл. деформации при ул.Бузлуджа с.Горно Пещене – 304165 лева 

ДУТСиОС 
 852,5 742,7 109,8   

60. 20.6.б. Подготовка на проект «Превенция на риска от наводнения в Община Враца» (в процесс на реализация) ДОП, 
ДУТСиОС, 1155   160  Договор - 

                                                
7 СОЗСУ – специализирано общинско звено за социални услуги 

8 ЗВЗ – Звено „Временна заетост” 
9 ДСП – Дирекция социално подпомагане 
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996/ОПРР 

 
П2, Ц5, М1 
Проект 
22.5. 

Разработване на нови туристически продукти, включително и с други общини Община Враца, 
съседни 

общини, НПО, 
фирми 

1000   100 400 500 

61. 
22.5.а. Разрабптване, финансиране на проект «Развитие на устойчив туризъм в Община Враца. Пещерата Леденика – 

туризъм без сезони” и внесен за оценка (в процесс на реализация) 
ОПРР, ДОП,  

ПП 
„Вр.Балкан” 

5283   237 
 Договор - 5282 

ОПРР, МРРБ 

 22.6. Благоустрояване на туристически обекти  (със съседни общини, НПО, фирми) Община 
Враца  

1500  400 100  500 

62. 
22.6.а. Горски дом – създаване на многофункционален център за ключови консервационни дейности на територията на ПП 

„Врачански Балкан” (в процесс на реализация) 
ОПОС, ДОП,  

ПП 
„Вр.Балкан” 

 
500    191/ОПОС 

63. 22.6.б. Асансьор за хора с увреждания в РИМ - по проект по програмата  „Достъпна архитектурна среда”  РИМ Враца  51 51   51/АХУ/МТСП 

 
22.7. Привличане на вниманието и ангажимента на гражданското общество към опазване и развитие на защитените зони 

и природни забележителности в общината – учредяване на съвместни комитети по наблюдение, екологични 
граждански сдружения и групи за защита природните обекти.  (съседни общини, НПО, фирми) 

Община 
Враца  30  6 3  21 

 
П2, Ц5, М2 
Проект 23.7 

Подобряване състоянието на общинската собственост свързана със спорта и туризма Община 
Враца 500  80 50  350 

64. 
23.7.а. Сектор за гости - стадион "Хр.Ботев" – 22995 лева, Спортна площадка жк Дъбника (дарение от 2010) – 9764 лева, 

Пързалка ОДЗ "Славейче" – ПУДООС – 1584 лева, Мотоблок за ОП "Спорт и туризъм" – 2790 лева, Косещ апарат 
за ОП "Спорт и туризъм" – 1190 лева, Фитнес уреди в парк стадиона – 17209 лева 

ДОП, 
ДУТСиОС 

 
 55,5 1,6 53,9   

 
П3, Ц1, М1 
Проект 
24.2. 

Реконструкция и ремонт на хидромелиоративни съоръжения 
Община 
Враца, 

държавата 
5000 3500 500 1000   

65. 24.2.а. Част от дейностите по проект «Превенция на риска от наводнения в Община Враца» за яз. Косталево 
(в процесс на реализация) 

ДОП, 
ДУТСиОС       

 24.3 Ремонт на улици и площади в селата ДУТСиОС 500 350 50 100   

66. 24.3.а. Основен ремонт улици в с.Паволче – 7127 лева, с.Мраморен – 5732 лева, с. Згориград – 10000 лева, с. Върбица – 
5110 лева, с.Вировско – 873 лева, с.Нефела – 9596 лева, с.Лютаджик – 5982 лева   44,4  44,4   

 24.6. Ремонт на детски и здравни заведения в селата ДУТСиОС 250  50 25  175 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

67. 24.6.а. 

Ремонт: Здравна служба с.Згориград-ремонт тераса – 2135 лева, ДГ с.Баница - доставка водогреен котел – 13222 
лева, ЦДГ №15  "Детски свят" филиал Згориград - авариен ремонт покрив – 4566 лева, ЦДГ с.Девене - авариен 
ремонт покрив – 932, ДГ с.Баница - ремонт кухня – 2419 лева, ЦДГ с.Три кладенци - ремонт покрив и вътрешен 
ремонт – 6878 лева, ОУ с.Баница - здравен кабинет – 1196 лева, ЦДГ с.Вировско -преустройство и ремонт – 34282 
лева, Ремонт общежитие кв.Кулата – 24443 лева 

ДУТСиОС  90  90   

 24.7. Ремонт на спортни съоръжения и възстановяване на спортни площадки в кварталите и селата ДУТСиОС 400 280 40 80   
68. 24.7.а. ДМА: ОУ Кл.Охридски с.Тишевица – 465 лева, ОУ Христо Ботев с.Баница – 980 лева ДУТСиОС  1,4  1,4   

 
П3, Ц1, М3 
Проект 
26.2. 

Актуализация на съществуващи устройствени планове Община 
Враца 2000 1400 200 400   

69. 26.2.а. Изработване на  Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие - изработване на интегрирани планове 
за градско развитие (в проецес на реализация) 

ДОП, 
ДУТСиОС 499   25  Договор -

499/ОПРР 
 П3, Ц2, М1 Ремонт на детски и здравни заведения в града ДУТСиОС, 600  300 300   
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Проект 
27.2. 

ДОСХД 

70. 27.2.а. 

ЦДГ №3 - ремонт покрив и сградно канализационно отклонение – 6867 лева, ЦДГ №11- ремонт ВиК инсталация и 
покрив – 6821 лева, ЦДГ №13- ремонт хидроизолация покрив и вертикална планировка – 7154 лева, ОДЗ №1- 
ремонт хидроизолация покрив и частичен вътрешен ремонт – 9177 лева, ОДЗ №5- ремонт хидроизолация покрив и 
частичен вътрешен ремонт – 10838 лева, ОДЗ №4 - авариен ремонт сградно канализационно отклонение – 702 лева, 
ЦДГ №6 - авариен ремонт тераси – 3813 лева, ОДЗ №5 - авариен ремонт тераси – 1623 лева 

ДУТСиОС, 
ДОСХД  47  47   

 
П3, Ц2, М1 

Проект 
27.3. 

Делово участие  основен ремонт диспансери Враца 
Община 
Враца 300  150 150   

71. 27.3.а. Подготовка на проект «Изграждане и оборудване на Лъчелечебен център е Комплексен онкологичен център Враца 
ЕООД» ДОП, КОС 6307     Внесен - 6 307 

/ОПРР 

 
П3, Ц2, М2 
Проект 
28.1. 

Въвеждане на нови социални услуги   500 250 50 200   

72. 28.1.а. Обществени трапезарии ДОСХД  28 28   
28/ МТСП Фонд„ 

Соц 
подпомагане” 

73. 28.1.б. Подкрепа за достоен живот (в партньорство с АСП) (в проецес на реализация) 
Община 
Враца  381 57   324/ОПРЧР 

74. 28.1.в. Разработен проект ИСКРА – Иновативен социален комплекс от резидентни алтернативи (в процесс на реализаця) 
ДОП, 

ДУТСиОС  2600  135  
Договор - 

 2463/ОПРР 

75. 28.1.г. Разработен проект СТИМУЛ – Социални, трайно интегрирани, местни услуги за личността (в процесс на 
реализаця) 

ДОП, 
ДУТСиОС  1200  99  

Договор – 
1101/СВ, МТСП 

76. 28.1.е. Предоставяне на услугите „Социален асистент” и/или „Домашен помощник” в община Враца ( партньор на Асоциация 
Враца – 2007) прекратен 

Община Враца 
–   199 30 -  169/ОПРЧР 

 28.10. Поддържане и разширяване на здравните знания и здравно образование на учениците ДХДСТ, Обр. 100  10 10 5 75 

 28.18. Преструктуриране на Диагностично-консултативен център 1 ДХДСТ 100 75 10 5 10  

77. 28.18.а. Кризисен център УПИ ХІ 810 кв.254 "Хранително-вкусова зона" Враца – 20014 лева 
ДУТСиОС, 

ДОСХД  20  20   

 
П3, Ц2, М3 
Проект 
29.1. 

Основен ремонт социални домове  ДУТСиОС 400 280 40 80   

78. 29.1.а. ДЦДВУ "Зорница" – 9428 лева, ДМА – доставка на сушилня "Дом Асен Златаров" – 3120 лева ДУТСиОС  12,5  12,5   

 29.5. Културно и професионално образование на неграмотните и безработни роми от общината. Професионално 
образование на инвалиди и други неравностойни социални групи, с цел успешна реализация на пазара на труда.   2000  200  600 1200 

79. 29.5.а. Разработване на Проект „АЗбука на йогата” (не е одобрен) ДОСХД, 
ДОП  246    

246/ не 
финансиран - 

ОПРЧР, МТСП 
80. 29.9. Пенсионерски клуб кв.Бистрец – 7726 лева, Пенсионерски клуб "Еделвайс" – 2242 лева, ДУТСиОС  10  10   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

81. 
П3, Ц4, М1 

Проект 
30.2. 

Основен ремонт на църкви ДУТСиОС, 
ДКСХД 320 64 160 96   

82. 30.2.а. Православен храм  “Св. Мина”: Завършване сграда храм – 116557 лева, Вертикална планировка – 18015 лева   134,6  134,6   
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П3, Ц4, М1 

Проект 
30.4. 

Реставрация и съхранение на културното и историческо наследство на населените места  300  30 30 30 210 

83. 30.4.а. Културно-историческото наследство на регион Враца – достъпно за хората с увреждания (средствата 
са отчетени при проект 22.6.б.) 

ДУТСиОС, 
РИМ       

84. 30.4.б. СМР Ритуална зала – 206848 лева, Строителен надзор Ритуална зала – 830 лева, Стъклопластика Ритуална зала – 
5000 лева, Камбана за храм с. Чирен – 1020 лева, Камера с обектив за "Конник Вестител" – 1107 лева   215,6 200,4 15,2   

85. 30.4.г. ДМА  - Банкнотоброячна машина, Смесителен пулт и усилвател за РТВ, Косачка "Хускварна" за  км. Горно 
Пещене, Копирен апарат ОбС, Климатик МДТ ДКСХД  12  12   

86. 30.4.д. Проект  на тема “Фолклорното наследство за теб и за мен” от  ч-ще “ Просвета” с. Лиляче   ДКСХД 10     10/ МК 

 
П3, Ц3, М2 
Проект 
31.1. 

Издаване на рекламни, информационни материали, монографии и списания за популяризиране дейността на 
културните институции. ДОП,  200   20 40 140 

87. 31.1.а. Разработване на проект по схема Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития – 
«Ежегоден фестивал „Враца – древна и млада”   506  25  

Одобрен, не 
финансиран 

481/ОПРР 

 31.4. Културните институти и творчески съюзи да  работят за набиране на допълнителни средства  чрез създаване на 
открити сцени, чрез дарения, съвместна дейност с фондации и неправителствени организации и участия в проекти. 

ДОП, 
ДКСХД 50   10  40 

88. 31.7. Национален фестивал на малки театрални форми ДКСХД 40 20  20   
89. 31.9. Подпомагане дейността на Драматично-кукления театър – гр. Враца ДКСХД 160 80  80   
90. 31.10. Подпомагане дейността на Филхармония – Враца ДКСХД 140 70  70   

 
П4, Ц1, М2 
Проект 
33.2. 

Повишаване на теоретичните и практически познания и умения на общински служители от общината във връзка с 
разработването и реализирането на проекти от Европейските структурни фондове.  150   60  90 

91. 33.2.а. Добри практики за устойчива логистика, подобряващи регионалните и местни политики – 17 организации от 
Европа (Белгия, Чехия, Гърция, Франция, Италия, Полша, Словения, Испания, Англия) ДОП  296  10  100/ 

INTERREG IVC10 
92. 33.2.в. Разработване на проект «Община Враца – в услуга на гражданите и бизнеса», не одобрен ДОП    -  200/ОПАК 

93. 33.2.г. Разработване на проект «Ефективно управление чрез създаване на качествени предпоставки за изпълнение на 
политиките на областно и общинско ниво, (Община Враца е партньор на Областна администрация) не одобрен 

Община 
Враца     -  442/ОПАК 

94. 33.2.д. Разработване на проект по „Програма на ЕК – Интелигентна енергия – Европа 2007-2013 г.”, 36 месеца 
продължителност ДОП  96  31  Договор 96/ИЕЕ 

95. 33.2.е. Разработване на проект SUM ПРОЕКТ (Устойчива градска мобилност) по ИНТЕРРЕГ ДОП  260  39  Внесен - 
221/ИНТЕРРЕГ 

96. 33.2.ж. Разработване на проект Политики, като инструмент за стратегическо планиране в регионите и градовете на 
Югоизточна Европа ДОП  420 42   Внесен – 

380/ЮИЕ 
97. 33.5. Закупуване на софтуерни продукти ДФО, с-р 250 188 38 25   

98. 33.5.а. Лиценз антивирусна програма -6 525, ПП AUTOCAD - 2 115, ПП ТРЗ ОП "Обредни дейности" – 162, комп. С-ми – 
27 405 лв.   36  36   

  ОБЩО  20816 1081611 7119 2605 10000 1827 

  Относителен дял на разхода (спрямо общата сума – 20 816 хил.лв.)    33% 12% 46% 8% 
  Общо (колони 7, 8 и 9)        

                                                
10 Проекта се изпълнява от 2009 – 2012 г. Посочения бюджет е общ за периода. За 2011 г. са усвоени 100 хил.лв. 
11 Общата стойност е плановата и само за проектите, по които е извършено разплащане през 2011 г. 
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Забележки:    

* Поради сложността и важността на всеки проект индикативното разпределение на средства от КФ и ЕФРР подлежи на допълнителна детайлизация 
в Оперативната програма Транспорт. В този смисъл е възприет индивидуален подход. 

** Делът на национални средства е индивидуален за всеки проект като общото съ-финансиране възлиза на 15% от ЕФРР и 20% от КФ. 
1. Номерът в колона 2 „Приоритет/Мярка” съвпада с номера на проекта в общинския план (www.vratza.bg). Към номерът от ОПР са добавени 

буквени индекси, с които са означени изпълняваните подпроекти към съответните главни проекти и са маркирани в зелен цвят . 
2. Стойностите в колона с номер 5 са за целият планов период – 2006-2013 г., както са в ОПР 

3. Маркираните в жълт цвят числа са действително изразходени/получени средства по проектите. 
4. Капиталова програма, приета с отчета на Бюджет 2011 г., Решение на Общинския съвет – 84/ 20.02.2012 г. 
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Приложение 2. 
2011. ПРОЕКТИТЕ НА ОБЩИНА ВРАЦА. ОТЧЕТ  

по европейски и национални програми  
 

№ Наименование на проекта Изготвил Година Донор Стойност 
общо/лв. 

Стойност 
грант/лв. 

Съфин./ 
лв. 

A.  ОДОБРЕНИ И ИЗПЪЛНЯВАНИ       

I. ПРАВИТЕЛСТВОТО С ОБЩИНАТА        
1. НП “От социални помощи към заетост - 2011” (ОСПОЗ) ЗВЗ 12 2011 МТСП -ОСПОЗ   300 000 
2. Рехабилитация на инфраструктурата в  Хранително-вкусова зона13   МИП, ДУТС 2007 - 2011 МИЕ, МРРБ, ФАР 1 493 683 1 493 683 - 

3. I -1 (E 79) Враца – Ботевград  (Надграждане на двете съществуващите пътни 
платна до експресни четири пътни платна с обща дължина 31,5 км) 

Министерство на 
транспорта, 
Община Враца 

2007-2011 МТ, ОП”Транспорт” 166 000 000 166 000 000 - 

4. Строителство на обходни пътища по мрежа TEN-T Етап 1 (Строителство на 
отсечки от околовръстен път при Монтана, Враца и Габрово) 

Министерство на 
транспорта, 
Община Враца 

2007-2013 МТ, ИСПА 50 000 000 50 000 000 - 

5. Изграждане на газификационна мрежа за битови абонати на гр. Враца ДКЕВР, Община 
Враца 2010 - 2014 Рила Газ 20 000 000 20 000 000 - 

 Общо т. I – (без позиции от 2-5)    1 493 683 1 493 683 - 
II. ОБЩИНАТА И ОБЩИНСКИТЕ СТРУКТУРИ       
 Преходни  (започнати в предходни години)       

6. Проект за водния цикъл на Община Враца МОСВ, Община 
Враца, ВиК 2007 - 2015 МОСВ – Кохез. 

фонд 136 000 000 124 000 000 - 

7. 
Добри практики за устойчива логистика, подобряващи регионалните и местни 
политики – 17 организации от Европа (Белгия, Чехия, Гърция, Франция, Италия, 
Полша, Словения, Испания, Англия) 

Община Враца 2008 – 2012 INTERREG 296 000 252 000 44 000 

8. Изграждане на инсталация за сепариране Община Враца 2010 - 2011 ПУДООС 2 000 000 2 000 000 - 

 Общо т. II – 3 бр.    138 296 000 126 252 000 44 000 
 Преходни  (одобрени през 2011)       

9. Превенция на риска от наводнения в Община Враца Община Враца 2011 - 2013 ОП „РР”  1 155 601 996 220 159 380 

10. Проект по „Програма на ЕК – Интелигентна енергия – Европа 2007-2013 г.” - 
CONURBANT 

Община Враца, 
ТПП-Враца 2011 - 2014 Интелигент енергия 

Европа 2007-2013 124 503 93 377 31 126 

№ Наименование на проекта Изготвил Година Донор Стойност Стойност Съфин./ 

                                                
12 ЗВЗ – Звено „Временна заетост”, което предоставя информация към ФСД 
13 Спрян през 2010 и работата не е възобновена през 2011 г. 
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общо/лв. грант/лв. лв. 

11. СТИМУЛ – Социални, трайно интегрирани, местни услуги за личността Община Враца 2011 - 2012 НП „Социално 
включване” 1 200 000 1 100 800 99 200 

12. Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие - изработване на 
интегрирани планове за градско развитие  Община Враца 2011 - 2013 ОП „РР” 498 990 474 040 24 950 

13. Изграждане и функциониране на областен информационен център Враца Община Враца 2011 - 2014 ОП „ТП” 
 400 000 400 000 - 

14. Развитие на устойчив туризъм в Община Враца. Леденика – туризъм без сезони Община Враца 2011 - 2014 ОП „РР” 
 5 282 854 5 046 182 236 672 

15. Изграждане и оборудване на Лъчелечебен център е Комплексен онкологичен 
център Враца ЕООД 

Община Враца, 
МОДОЗ 2011 - 2014 ОП”РР” 6 306 906 6 052 107 254 799 

16. ИСКРА – Иновативен социален комплекс от резидентни алтернативи Община Враца 2011 - 2014 ОП”РР” 2 596 082 2 463 970 132 113 

 Общо т. II – 8 бр.    17 564 936 16 626 696 938 240 
III. ОБЩИНАТА ПАРТНЬОР       

17. Горски дом – създаване на многофункционален център за ключови 
консервационни дейности на територията на ПП „Врачански Балкан” 

ДРГОТСОП, ДПП 
„Врачански 
Балкан” 

2009 - 2012 ОП „ОС” 500 172 500 172 - 

18. Подкрепа за достоен живот 
Община Враца – 
партньор на Агенция за 
социално подпомагане 

2010 - 2012 ОП”РЧР” 
380 698 380 698 - 

 Общо т. III – 2 бр.    880 870 880 870 - 

Б. ЗАВЪРШЕНИ през 2011       

19. Изграждане на нова клетка 2.1 на регионалното депо за ТБО  Община Враца 2010 - 2011 ПУДООС 2 083 000 2 083 000 - 

20. Обществена трапезария 
Община Враца, 
отдел 
Здравеопазване 

2010 - 2011 МТСП – Фонд „Соц. 
подпомагане” 31 683 31 683 - 

21. Укрепване на свлачища в с. Горно Пещене, с. Веслец, с. Косталево Община Враца 2011 - 2011 МВР – ГД „ПБЗН” 1 196 654 1 196 654 - 

22. Преустройство и пристройка към съществуваща сграда с обществено обслужващо 
предназначение с.Згориград, община Враца, УПИ ХХІІІ, кв.28 Община Враца 2011 - 2011 Проект „Красива 

България” 285 061 100 000 185 061 

23. Обичам природата - и аз участвам (кв. Младост) Община Враца 2011 - 2011 МОСВ - ПУДООС 10 000 10 000 - 

24. Обичам природата - и аз участвам (кв. Бистрец) Община Враца 2011 - 2011 МОСВ - ПУДООС 6 748 6 748 - 

25. Обичам природата - и аз участвам с. Оходен, Враца 2011 - 2011 МОСВ - ПУДООС 7 827 7 827 - 
26. Обичам природата - и аз участвам с. Девене, Враца 2011 - 2011 МОСВ - ПУДООС 9 815 9 815 - 

27. Обичам природата - и аз участвам, Клуб по воден слалом и ски „Скакля" Клуб „Скакля", 
Враца 2011 - 2011 МОСВ - ПУДООС 3 000 3 000 - 

28. Обичам природата - и аз участвам - „Дворът – запазена детска територия, чиста, 
безопасна и привлекателна” 

ОДЗ «Славейче» - 
Враца 2011 - 2011 МОСВ - ПУДООС 5 633 5 633 - 
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№ Наименование на проекта Изготвил Година Донор Стойност 
общо/лв. 

Стойност 
грант/лв. 

Съфин./ 
лв. 

29. Обичам природата - и аз участвам - „Провокирам те с обич- участвай и ти!” ЦДГ”Българче” 
гр.Враца  2011 - 2011 МОСВ - ПУДООС 5 599 4 318 1240 ЦДГ 

 Общо – 11 бр.    3 645 020 3 458 678 186 301 

III. ОБЩИНАТА ПАРТНЬОР       

30. На градовете – партньори в мрежа (Vertiefung des Stadtepartnerschafts-Netzwerkes 
zur Sicherung der Europakompetenz der Jugend in den beteiligten Partnerstadten)14 

Франкфурт на 
Одер, Община 

Враца 
2011 

Measure 1.2 Networks 
of twinned towns - Phase 

1- 2011 
293 325 293 325 - 

31. Училище за здраве 
СОУ „Отец 
Паисий” 
Община Враца 

2009 - 2011 ОП”РЧР”  49 000 49 000 - 

В. ВНЕСЕНИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ в институциите    342 325 342 325  
IV. ОБЩИНАТА И ОБЩИНСКИТЕ СТРУКТУРИ       

32. Подобряване на публичното управление на местно и регионално ниво чрез обмен 
на добри европейски практики 

Обл.адм.Монтана, 
Враца, Г.Дамяново, 
Италия, Словакия 

2011 ОП”АК” 343 220 343 220 - 

33. Ремонт на Средношколско общежитие – Враца Община Враца 
ДСХД 2011 

Посолството на 
САЩ в Република 

България 
678 794 678 794 - 

34. SUM ПРОЕКТ (Устойчива градска мобилност) Община Враца 
и 15 партньора 2011 - 2014 INTERREG IVC 260 000 221 000 39 000 

35. Политики, като инструмент за стратегическо планиране в регионите и градовете 
на Югоизточна Европа 

Община Враца 
 2011 - 2014 

Програма 
„Югоизточна 

Европа” 
420 000 420 000 - 

 Общо т. IV – 4 бр.    1 702 014 1 243 014 39 000 
Г. ПОДГОТВЯНИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ       
V. ОБЩИНАТА И ОБЩИНСКИТЕ СТРУКТУРИ       

36. Вертикална планировка около православен храм "Св. Мина" кв. Дъбника, гр. 
Враца Община Враца 2011 - 2012 Красива България 200 000 100 000 100 000 

37. Велосипедна алея №1  (успоредна на път ІІ-15 Враца - Оряхово) Община Враца 2011 - 2012 Красива България 170 000 85 000 85 000 
38. Външно саниране на училищен корпус на СОУ „Никола Войводов”, гр. Враца Община Враца 2011 - 2012 Красива България 300 000 100 000 200 000 
39. ОДЗ 1 „Брезичка” Община Враца 2011 - 2012 Красива България 300 000 100 000 200 000 

40. Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на 
дестинациите 

Общини Враца, 
Мездра, Роман 2011 - 2012 ОП”РР” 500 000 475 000 25 000 

 Общо т. V – 5 бр.     1 470 000 860 000 610 000 
Д. ОДОБРЕНИ И НЕ ФИНАНСИРАНИ       

                                                
14 Средствата за този проект не са включени в общата сума. Проекта покрива разходите на ученици за лагер в чужбина. 
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№ Наименование на проекта Изготвил Година Донор Стойност 
общо/лв. 

Стойност 
грант/лв. 

Съфин./ 
лв. 

41. 
Ежегоден фестивал „Враца – древна и млада” (Подкрепа за създаване и 
промотиране на иновативни културни събития - организиране на иновативни 
културни събития15 ) 

Община Враца, 
културни 

институции 
2010 - 2011 ОП „РР” 500 000 475 000 25 000 

Е. НЕ ОДОБРЕНИ       
42. Един до друг Община Враца 2009 ОП”РЧР” 360 000 360 000 - 
43. АЗбука на йогата Община Враца 2009 ОП”РЧР” 246 000 246 000 - 

44. Ефективно управление чрез създаване на качествени предпоставки за изпълнение 
на политиките на областно и общинско ниво 

Община Враца е 
партньор на 

Областна 
администрация 

2010 ОП”АК” 442143 442143 - 

45. Община Враца – в услуга на гражданите и бизнеса, прекратена процедурата от 
комисията Община Враца 2010 ОП”АК” 200 545 200 545 - 

        
 
Забележка: 1. В колона „Година” е посочена годината, в която проекта е подготвен и подаден за оценка в съответната програма, а втората година е края на изпълнение на проекта, за който има 
сключен договор. Когато е посочена само една година, то тя е годината на подготовка на предложението. 2. В колона „Съфинансиране” е посочена сумата за целия период на изпълнение на договора, 
а не за една година. 3. Приета с Решение на Общинския съвет 84/20.02.2012 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
15 Одобрен, включен в списъка с резервни проекти 
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17.Присъединяване към Програма за трансгранично сътрудничество България – 
Сърбия през следващия програмен период 2013 – 2015 г. 

      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 172 

  
ОТНОСНО: Присъединяване към Програма за трансгранично сътрудничество 

България – Сърбия през следващия програмен период 2013 – 2020 г. 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местно самоуправление и местна 
администрация и при мотиви, изложени в докладната записка 
 

РЕШИ: 
  

Дава съгласие, общинската администрация да предприеме необходимите постъпки пред 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, в качеството му на Управляващ 
орган по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Сърбия, за включване на 
Община Враца в обхвата на Програмата със статут на присъединена територия. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ №172 
ЗА – 23 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №172 

 
18.Разни. Питания на граждани. 
 
Изказаха се: С.Илчева, В.Кръстев, В.Драганов, инж.П.Аврамова, М.Драганов, инж. 

Н.Иванов, Цв.Дамяновска и М.Иванова – жител  на Община Враца. 
Г-жа С.Илчева повдигна следните въпроси: 1.Относно възникналия в началото на м.май 

пожар на площадка за складиране на отпадъци. 2.Относно приетата на днешното заседание 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането  на 
местните такси  и цени  на услуги  и права на територията  на Община Враца. 

Г-н В.Кръстев изказа мнение относно ликвидацията на „Стоматологичен център І” 
ЕООД гр.Враца /в ликвидация/. 

Г-н М. Драганов сигнализира за складиране на химикали и химични вещества на 
площадка на „АГРОЕКОХИМ”, намиращо се близо до депо за твърди битови отпадъци.  

Г-жа М.Иванова постави питане към кмета на Община Враца: Къде да отиде да живее? 
Няма постоянен адрес. Изведена е от „виетнамските блокове”. Два месеца броди и спи по 
улиците. Безработна е от 4 г. и 2 м., има задължения и затова е изведена от жилището. Как да си 
осигури постоянен адрес? 

 
След изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет – Враца закри 

заседанието в 15,53 часа. 
 
инж. Петя Аврамова 
Председател на Общински съвет – Враца   
 
 
Изготвил протокола: 
   Цветелина Йорданова  


