
 1 

П Р О Т О К О Л   № 11 

 

 Днес 24.04.2012 година от 10,00 часа се проведе редовно заседание на Общински съвет – 

Враца в салона на Община Враца. 
 Присъстваха 35 общински съветници.  

 Отсъстваха: Антонио Георгиев и Момчил Калистратов. 
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.Да отпадне от дневния ред докладна записка относно: Определяне на контрольор на 
„БКС“ЕООД, гр. Враца 
Предложението се подложи на гласуване при следния вот: 

ГЛАСУВАЛИ: 

ЗА – 13 

ПРОТИВ – 17 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 4 

Не се приема направеното предложение 
  

2.Да отпаднат от дневния ред докладна записка относно: Наредба за изменение и 

допълнение на Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на 
територията на Община Враца и докладна записка 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 и да се включи в дневния ред като т.18 

докладна записка относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот 
общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 12259.1012.350 по 

Кадастралната карта на гр.Враца, съставляващ УПИ ІІ , кв.93, ж.к.”Металург” по действащия 
Устройствен план на гр.Враца, в полза на Националния осигурителен институт за нуждите на 
Районно управление „Социално осигуряване"– Враца. 
Предложението се подложи на гласуване и прие със следния вот: 

ГЛАСУВАЛИ: 

ЗА – 32 

ПРОТИВ – няма 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1 

  

След проведените разисквания, общинският съвет реши заседанието да протече при 

следния дневен ред:  

1.Питания. 
2.Утвърждаване състав на Наблюдателна комисия по чл.170 от Закон за изпълнение на 

наказанията и задържането под стража    

Докладва: инж. Петя Аврамова 

      Председател на Общински съвет – Враца 

3.Определяне на контрольор на „БКС“ЕООД, гр. Враца 
      Докладва: инж. Петя Аврамова 

      Председател на Общински съвет – Враца 

4.Откриване на процедура за провеждане на публичен подбор за избор на Съвет 
на директорите и Изпълнителен Директор на "РТВ Вестител - Враца" ЕАД 

      Докладва: инж. Петя Аврамова 

      Председател на Общински съвет – Враца 

5.Предложение за решение по  5 броя молби  до президента на Република България за 
опрощаване на публични задължения /неправомерно изплатено парично обезщетение за 
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отглеждане на малко дете/ на основание чл. 98 т. 12 от Конституцията на РБ.  

  

       Хенриета Георгиева 

       Общински съветнк 

6.Предложение за решение във връзка с внасяне на заявление в Министерски съвет за 
отпускане на персонални пенсии по смисъла на чл. 92 от КСО и чл. 7 ал. 2 т.1 от Наредбата за 
пенсиите и осигурителния стаж на наследника на Тони Борисов Василев, б. ж. на община 
Враца. 

       Хенриета Георгиева 

       Общински съветнк 

7.Включване в програмата за приватизация за 2012г., на три самостоятелни обекта, в 
сграда частна общинска собственост, на адрес бул. „Хр. Ботев” №18 в ЦГЧ, гр.Враца     

       Докладва: Васил Драганов 

       Общински съветник  

8.Откриване на процедура за продажба на обособени обекти, частна общинска  
собственост 

       Докладва: Васил Драганов 

       Общински съветник 

9.Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организация на 
движението при кратковременно платено паркиране – „Синя зона – гр.Враца 

       Докладва: Венчо Кръстев 

       Общински съветник 

10.Продажба  на земя, частна общинска собственост, съставляваща  урегулиран 

поземлен имот – УПИ XVІ, кв.25, ж.к."Младост", гр.Враца (поземлен имот с идентификатор 

12259.1026.297  по Кадастралната картата)  в полза на собственика на  построената в него 

сграда. 
Докладва: инж. Николай Иванов 

       Кмет на Община Враца 

11.Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, 
представляващ - поземлен имот с идентификатор 12259.1027.395 по Кадастралната карта, 
съставляващ УПИ ІV, кв.9, Източна промишлена зона, по действащия Устройствен план на 
гр.Враца.  

Докладва: инж. Николай Иванов 

       Кмет на Община Враца 

12.Учредяване  право на  пристрояване към жилищна сграда, построена в общински 

поземлен имот с идентификатор 12259.1019.139 по Кадастралната карта на гр.Враца, 
съставляващ УПИ VІ-139, кв.128, ЦГЧ по действащия Регулационен план на гр.Враца.  

Докладва: инж. Николай Иванов 

       Кмет на Община Враца 

13.Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за 
управление и разпореждане с общински жилища. 

Докладва: инж. Николай Иванов 

       Кмет на Община Враца 

14.Предоставяне безвъзмездно за управление на част от общински имот публична 
общинска собственост за нуждите на ПМГ „Акад.Иван Ценов” – Враца 

Докладва: инж. Николай Иванов 

       Кмет на Община Враца 

15.Управление на имоти – публична общинска собственост 
Докладва: инж. Николай Иванов 

       Кмет на Община Враца 

16.Допълване Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост през 2012 г., относно  управление на недвижими имоти общинска собственост, 
находящи се на територията на Община Враца. 

Докладва: инж. Николай Иванов 
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       Кмет на Община Враца 

17.Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управления 
и разпореждане с общинско имущество. 

Докладва: инж. Николай Иванов 

       Кмет на Община Враца 

18. Предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот общинска собственост, 
представляващ поземлен имот с идентификатор 12259.1012.350 по Кадастралната карта на 
гр.Враца, съставляващ УПИ ІІ , кв.93, ж.к.”Металург” по действащия Устройствен план на 
гр.Враца, в полза на Националния осигурителен институт за нуждите на Районно управление 
„Социално осигуряване"– Враца  

Докладва: инж. Николай Иванов 

       Кмет на Община Враца 

19.Изразяване предварително съгласие за изграждане на ветроенергиен парк върху 
поземлени имоти публична общинска собственост. 

Докладва: инж. Николай Иванов 

       Кмет на Община Враца 

20.Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Враца  за 
2013 година.  

       Докладва: Светозар Луканов 

       Зам.кмет на Община Враца 

21.Утвърждаване на Обществен съвет за съдействие и помощ при извършване на               
дейностите по социално подпомагане и упражняване обществен контрол върху                        
тяхното осъществяване 

       Докладва: Светозар Луканов 

       Зам.кмет на Община Враца 

22.Приемане на Програма за развитие на туризма в община Враца за 2012 година. 
Докладва: Красимир Богданов 

       Зам.кмет на Община Враца 

23.Разни. Питания на граждани. 

 

Дневния ред беше приет със следния вот:  

ГЛАСУВАЛИ: 

ЗА – 33 

ПРОТИВ – няма 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1 

 

Направи се следното процедурно предложение: В т.1 Питания на всеки общински 

съветник, отправил питане към Кмета на Община Враца да се дава думата за мнение веднага 
след прочитане на отговора. 
Предложението се подложи на гласуване и прие със следния вот: 

ЗА – 30 

ПРОТИВ – 3 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1  

 

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: 
М.Николова: Прочете питане от името на общинските съветници от ПП ГЕРБ и СДС в 

Общински съвет – Враца: 1.Защо не изпълнихте разпореждането на ВАС за провелите се 
обществени поръчки - първи етап на изграждане на водопроводи и канализация и 

реконструкцията на пречиствателната станция от изпълнението на водния цикъл на гр.Враца. 
Решението бе да върнете процедурите на разглеждане на документите в плик 1, да отстраните 
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участниците, на които е поискано допълнително банково удостоверение и направите ново 

класиране.  Взетото от Вас решение за прекратяване на двете процедури не поставя ли под 

въпрос изпълнението на проекта? Съгласно индикативния график на проекта за всеки от 
обектите са необходими две години за изпълнение и една година за отстраняване на дефекти. 

Стартирането на нови процедури в средата на 2012г. ще приключат в средата на 2013г., т.е. 
остават  само две години до септември 2015г., когато проектът трябва да приключи. Как ще се 
изпълни проектът при така взетото от Вас решение? Ще поемете ли отговорност за провала на 
проекта, ако той не приключи в срок ? Кой ще плати средствата, ако станат изискуеми? 

2.Вярно ли е, че държавата отказва дофинансиране за втори етап, при положение, че 
общината има съгласие от 2011г. за покриване на недостига по първи етап на подмяна на 
водопроводи и канализация в гр.Враца? Кое е довело до промяна в позицията на държавата? 

Дали моментното състояние на проекта след така взетите от Вас решения и очертаващата се от 
това невъзможност  за  изпълнение на проекта не е повлияло за оттегляне на доверието на 
Министерството на финансите и получаване на отказ за дофинансиране. 

3.От къде ще вземе сега средства общината за дофинансиране на недостига? Ако се 
изтегли заем, то той ще е непосилен за бюджета, като се има предвид, че общината трябва да 
изтегли и задължителните 12 милиона лева кредит за дялово участие по проекта? Изтеглянето 

на още 12 милиона или общо 24 няма ли да доведе до фалит Община Враца? Моля във Вашия 
отговор да не смесвате съфинансиране и дофинансиране. 

4.Каква е Вашата преценка на създалата се ситуация? Трябва ли всички да се молим 

решението на КЗК по жалбите подадени от фирми участвали в търговете срещу Вашето 

решение за прекратяване на процедурите да бъде пак връщане на плик 1, за да отстраните 
проблема със сроковете, който създадохте и по този начин да ви даде възможност да спасите 
проекта? 

Ив.Узунов: Ще се отпуснат ли допълнителни средства на РИМ – Враца за така 
необходимите археологически разкопки? 

Т.Василева: Какви дейности и мерки ще се предприемат от страна на Община Враца за 
подобряване състоянието на съоръженията в детските площадки, находящи се в междублокови 

пространства, паркове, градинки и детски заведения на територията на Община Враца?  

 

2.Утвърждаване състав на Наблюдателна комисия по чл.170 от Закон за 

изпълнение на наказанията и задържането под стража    

Докладва: инж. Петя Аврамова 

      Председател на Общински съвет – Враца 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 131 

 

ОТНОСНО: Утвърждаване състав на Наблюдателна комисия по чл.170 от Закон за 

изпълнение на наказанията и задържането под стража 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.170 от Закон за изпълнение на наказанията 
и задържането под стража и при мотиви изложени в докладната записка 

 

РЕШИ: 

 

1. Отменя Решение № 120 по протокол № 13 от 29.05.2008 г.  на Общински съвет – 

Враца. 
2. Утвърждава Наблюдателна комисия към Общински съвет – Враца в състав: 
Председател: ген. Валери Лилов Стаменов – зам.председател на Общински съвет – Враца 
Секретар: Цветелина Йорданова – мл.експерт за работа с общинските съветници 

Членове: 



 5 

1.д-р Костадин Никифоров Шахов – общински съветник, Зам. председател на ПК по 

„Здравеопазване и социални дейности” 

2. Красимир Невенов – прокурор Окръжна прокуратура 
3. Васил Ганов – съдия Врачански районен съд 

4. Мария Генадиева – началник сектор СДВР 

5. Пламен Костов – гл. Инспектор РУ”Полиция” – гр.Враца 
6. Златка Стоилова – Маринова – ст.експерт-психолог – „Бюро по труда”, Враца 
7. Мая Господинова – гл.експерт в отдел Социална закрила към Дирекция „СП” 

8. Десислава Димитрова – председател на СРС на КТ”Подкрепа” 

9. Иво Йорданов – началник ОС „Изпълнение на наказанията” – Враца  
 

3. Определя ген. Валери Лилов Стаменов – зам.председател на Общински съвет – Враца 
и Председател на Наблюдателна комисия към Общински съвет – Враца за член на Комисия по 

изпълнение на наказанията по чл.73, ал.1 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането 

под стража.  
 

ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ №131 

ЗА – 35 

ПРОТИВ – няма 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма  

ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №131 

 

3.Определяне на контрольор на „БКС“ЕООД, гр. Враца 

      Докладва: инж. Петя Аврамова 

      Председател на Общински съвет – Враца 

  

Изказаха се: М.Петрова, Д.Димитрова, В.Стаменов, инж.П.Аврамова, В.Кръстев, 
В.Драганов, Кр.Донов, Вл.Ценов и М.Младенов. 
 По време на дебатите се направиха следните предложения за допълнение на проекта за 
решение: 
1.За контрольор на „БКС” – Враца ЕООД да се избере Николай Горнишки 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот: 
ЗА – 11 

ПРОТИВ – 16 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ  - 7 

Не се прие направеното предложение. 
2.За контрольор на „БКС” – Враца ЕООД да се избере Илиян Нисторов. 
Предложението се подложи на гласуване и прие със следния вот: 
ЗА – 21 

ПРОТИВ – 9 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 5 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 132 

 

ОТНОСНО: Определяне на контрольор на „БКС“ ЕООД – Враца 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 

На основание чл.21, ал.2, във вр. с чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.10, ал.1 т. 6, чл. 31, ал.2 

от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на Община Враца в търговските 
дружества, чл. 144, ал.3 от Търговския закон 

 

РЕШИ: 
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1. Определя за контрольор на „БКС“ ЕООД – Враца Илиян Николов Нисторов. 
2. Утвърждава Договор за възлагане на контрол на „БКС“ЕООД – Враца. 
3. На основание чл.41 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на 

Община Враца в търговските дружества, възлага на кмета на община Враца в 5-дневен срок от 
вземане на настоящето решение да подпише договор с определения по т. 1 контрольор. 

 

ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНТРОЛ 

НА 

 "БКС" ЕООД - ВРАЦА 

 

на основание чл.   30, ал.2 и чл. 41 от Наредбата за  реда за упражняване на правата на 

собственост на община Враца , чл. 144, ал.3 от Търговския закон и Решение № ........ по 

Протокол №.. от ............... год. на Общински съвет – Враца, упражняващ правата на 

едноличен собственик и на Общо събрание на дружеството  

 

 Днес, ......април 2012 година, между: 
 1. "БКС" ЕООД, с адрес на управление: гр. Враца, ул. ........................................., ЕИК 

............................. в Търговския регистър към Агенция по вписванията, представлявано от Кмета 
на Община Враца - ..............................................…......, с Решение № ........ по Протокол №...... от 
.......................... год. на Общински съвет – Враца, който орган упражнява правата на едноличен 

собственик и на Общо събрание на дружеството, наричано по-долу за краткост Дружеството, 

 и 

 2. ................................................. с ЕГН …................. и л.к. № с постоянен адрес: 
........................, в качеството му на Контрольор на "БКС" ЕООД, наричан по-долу за краткост 
Контрольор, се сключи настоящият договор. 

 Страните се споразумяха за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1. Дружеството възлага, а Контрольорът приема да следи за спазване клаузите на 
учредителния акт, Наредбата за  реда за упражняване на правата на собственост на община 
Враца в търговските дружества и решенията на общото събрание /Общински съвет – Враца/ от 
управителя и служителите на дружеството, да осъществява контрол при опазване на 
имуществото на дружеството и да дава отчет пред общото събрание на "БКС" ООД. 

(2) За извършената работа контрольорът има право на възнаграждение при условията и 

сроковете, установени в този договор.  

 

II. СРОК НА ДОГОВОРА 

Чл.2. Действието на настоящия договор е 3 години от датата на подписването му. 
 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНТРОЛЬОРА 

Чл.3.(1)Като използва необходимите специални знания, опит и технически 

възможности, Контрольорът се задължава да:  
 1. следи за спазване изпълнението на учредителния акт, Наредбата за  реда за 

упражняване на правата на собственост на община Враца в търговските дружества и решенията 
на общото събрание /Общински съвет – Враца/ от управителя и служителите на дружеството; 

  2. контролира финансово-стопанската дейност на дружеството; 

3. извършва проверка на годишния отчет и счетоводния баланс на дружеството преди 

проверката му от дипломиран експерт-счетоводител и приемането му от годишното отчетно 

общо събрание на дружеството; 

  4. уведомява писмено управителя за всички нарушения на служители, извършени от тях 

при изпълнение на служебните им задължения; 
 5. уведомява незабавно писмено управителя щом загубите на дружеството надхвърлят 

1/4 от капитала му, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 

247а, ал. 2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал; 
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  6. следи за опазване на имуществото на дружеството; 

  7. дава отчет пред общото събрание /Общински съвет  Враца/ за дейността си през 
изтеклата финансово-стопанска година като дава и безпристрастна оценка на действителното 

състояние на дружеството и неговото управление; 
  8. при извършване на работата си да създава възможно най-малко неудобства на 
управителя или работещите в дружеството; 

  9. да не разпространява информация за дружеството и съконтрагентите му, получена при 

или по повод изпълнението на функциите си. 

  10. в 15-дневен срок след изтичането на всяко тримесечие и след приключване на 
финансовата година представя на Общински съвет Враца писмен отчет за работата си, 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. 
 11. в 3-дневен срок след възникване на несъвместимост по чл.28 от Наредбата за  реда за 
упражняване на правата на собственост на община Враца, Контрольорът е задължен да подаде 
молба до Общински съвет – Враца за освобождаване от длъжност и да преустанови 

упражняването й. 

(2) При извършване на работата си Контрольорът е длъжен да спазва изискванията на 
закона, учредителния акт, Наредбата за  реда за упражняване на правата на собственост на 
община Враца в търговските дружества и решенията на общото събрание /Общински съвет – 

Враца/ както и разпоредбите на този договор. 

(3) На основание чл. 145 от ТЗ Контрольорът отговаря имуществено за причинени на 
дружеството вреди. 

Чл.4. (1) Контрольорът има право: 

  1. да извършва по всяко време проверка или ревизия на финансовото състояние на 
дружеството; 

2. да извършва по всяко време проверка или ревизия на наличното имущество или стоки, 

намиращи се в разпореждане на дружеството; 

  3. на достъп до всяка документация, отнасяща се до дейността на дружеството; 

  4.да изисква устно или в писмена форма от управителя или работници на дружеството на 
необходимите пояснения или обяснения, свързани с извършваната проверка или ревизия. 
Управителят, служителите и работниците се задължават да оказват пълно съдействие на 
контрольора при изпълнение на неговите задължения; 
  5. да проверява тримесечните или други счетоводни отчети на дружеството, правени от 
него съгласно Закона за счетоводството; 

  6. при констатиране на обстоятелствата, посочени в чл. 3, т. 5 от настоящия договор, да 
изисква от Председателя на общински съвет - Враца незабавно да свика общото събрание; 

     7. на възнаграждение за извършваната от него работа. 
 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО 

Чл. 5. Дружеството в лицето на управителя е длъжно да: 
 1. осигури свободен достъп на контрольора до необходимите документи, имущество 

или стоки; 

 2. предостави необходимата информация и документи; 

   3. оказва необходимото съдействие на контрольора; 
   4. заплати уговореното възнаграждение.  

  

V. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.6. (1) Контрольорът на Дружеството получава възнаграждение, определено при 

стойност на една бална единица, равна на 25 на сто от минималната месечна работна заплата, 
установена за страната за съответния месец. 

 (2) След приключването на всяко тримесечие, в зависимост от постигнатите през него 

стойности на показателите и критериите, се изчислява балната оценка и се преизчислява 
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месечното възнаграждение за отчетното тримесечие. Преизчисленото възнаграждение се 
начислява и изплаща с възнаграждението за последния месец на отчетното тримесечие. През 
първите два месеца на тримесечието Контрольорът получава авансово месечно възнаграждение 
въз основа на балната оценка за предходното тримесечие. 
 (3) Изчисляването на балната оценка и размера на възнаграждението на Контрольора се 
извършва в дружеството на основата на нормативно установената отчетност. Средствата за 
изплащане на възнаграждението са за сметка на разходите на дружеството. Информация за 
определеното възнаграждение на Контрольора се представя тримесечно на електронен и 

хартиен носител в Общински съвет – Враца. 
 (4) Общият размер на възнаграждението на Контрольора не може да надхвърля 
четирикратния размер на минималната работна заплата, установена за страната за съответния 
месец. 

Чл.7. (1) Възнаграждението на Контрольора е за сметка на средствата за работна заплата 
на Дружеството, както и данъчното му облагане се извършва по реда на ЗОДФЛ. 

(2) Отговорността за деклариране на сумите, получени като възнаграждение по този 

договор е на Контрольора. 
 Чл.8. (1) Контрольорът се осигурява за всички осигурителни случаи, когато не е 
осигурен на друго основание и не е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. 
 (2) За сметка на Дружеството, при ред и условия, определени от нормативните актове, 
Контрольорът се осигурява и за риска „безработица”, чрез вноски във фонд „Безработица”. 

Чл.9. (1) Контрольорът има право на 25 неприсъствени дни в една календарна година, 
които ползва след уведомяване на Председателя на общински съвет – Враца и Управителя на 
дружеството. 

(2) Отсъствието на Контрольора от дружеството не го освобождава от отговорност и от 
изпълнение на задълженията по този договор. 

(3) Неизползваните неприсъствени дни не се заплащат и не се прехвърлят за ползване в 
следващи календарни години. 

 

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.10.(1) Настоящият договор се прекратява с решение на Общински съвет - Враца с 
изтичане срока на договора, както и предсрочно безвиновно:  

1. по взаимно съгласие на страните; 
2. по искане на лицето с предизвестие не по-малко от 3 месеца; 
3. по искане на Общински съвет – Враца, след вземане на решение, с предизвестие от 1 

месец, който месец е допустимо да не се отработва; 
4. при преобразуване, приватизация или прекратяване на общинското еднолично 

търговско дружество; 

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

изпълнение на съответните функции съгласно чл.28 от Наредбата за  реда за упражняване на 
правата на собственост на община Враца ; 

7. поради трайна фактическа невъзможност на лицето 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 нарушаване на закона, извършено при или по повод изпълнението на 
задълженията по договора или при нарушаване на Наредбата за  реда за упражняване на 
правата на собственост на Община Враца; 

2. при извършване на действия или бездействие на лицето, довели до влошаване на 
финансовите резултати на дружеството или от които са произтекли щети за него. 

3. при повдигане на обвинение за престъпление от общ характер, извършено при или по 

повод изпълнението на задълженията по договора.  
(3) Контрольорът се освобождава от длъжност с решение на Общото събрание на 

съдружниците на Дружеството – Общински съвет – Враца. В същото заседание Общото 
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събрание взема решение за освобождаване, респективно – неосвобождаване на Контрольора от 
отговорност за действията му.. 

 

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Чл.11. 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.12. Възникналите спорове между страните по този договор и неуредените с него 

въпроси се решават в съответствие с действащото законодателство. 

Неразделна част от този договор е утвърдената от общински съвет – Враца бизнес-
програма на дружеството. 

Решението на Общото събрание на "БКС"ЕООД – Враца за упълномощаване на Кмета на 
Община Враца за сключване на договор е неразделна част от настоящия договор като 

Приложение № 1. 

 Настоящият договор се състави в четири еднообразни и с еднаква правна сила 
екземпляра, по един Общински съвет – Враца, Контрольора, Управителя на „БКС” ЕООД – 

Враца и Кмета на Община Враца, и подписа в знак на съгласие с текстовете му  както следва: 
 

 

ЗА ДРУЖЕСТВОТО:      КОНТРОЛЬОР:  

инж. Николай Георгиев Иванов     ...................................................... 

Кмет на Община Враца     

по пълномощие с Решение № ... 

на Общински съвет – Враца 

 

Запознат със съдържанието на договора и задълженията на управителя по договора: 

Момчил Младенов, 

УПРАВИТЕЛ на „БКС“ ЕООД – Враца 

 

ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 132 

ЗА – 21: Б.Стоев, В.Кръстев, Вл.Ценов, Д.Димитрова, Здр.Златев, Зл.Карамелска, Ив.Узунов, 
К.Беков, К.Шахов, Кр.Донов, Кр.Георгиев, М.Николова, М.Каменова, М.Петрова, М.Костов, 
Н.Найденова, П.Аврамова, Пл.Кръстев, С.Илчева, Т.Василева и Х.Георгиева.  
ПРОТИВ – 11: Анг.Иванов, В.Стаменов, В.Драганов, Ем.Кюркчийски, К.Динкова, Кр.Ангелов, 
М.Драганов, Пл.Ганецовски, Р.Тошева, Цв.Коцев и Цв.Дамяновска. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 3: Б.Ничев, Г.Комитски и М.Кирилова. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 132 

 

4.Откриване на процедура за провеждане на публичен подбор за избор на 

Съвет на директорите и Изпълнителен Директор на „РТВ Вестител – Враца” ЕАД 

      Докладва: инж. Петя Аврамова 

      Председател на Общински съвет – Враца 

 

Изказаха се: Д.Димитрова, М.Петрова, Кр.Георгиев, инж.П.Аврамова, Р.Тошева, 
В.Драганов, Пл.Ганецовски, Ив.Узунов и Р.Попова. 

По време на разискванията се направиха следните предложения за изменение на проекта 
за решение: 

1.Да се удължи срока на договора на Изпълнителния директор на „РТВ Вестител – 

Враца” ЕАД без да се открива процедура за публичен подбор. 

2.Да се удължи срока на договорите и на съвета на директорите. 
След направени дебати вносителя на докладната записка и проекта за решение възприе 

така направените предложения. 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 133 

 

ОТНОСНО: Преизбиране на членовете на съвета на директорите на „РТВ Вестител 

– Враца” ЕАД 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 

На основание чл.21, ал.2 и 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, чл.221, 

т.4 и т.5  и чл. 233, ал.3 от ТЗ, вр. чл.232а  и чл.231, ал.4 от ТЗ  

 

РЕШИ: 

 

1. Преизбира Румяна Борисова Христова за Изпълнителен директор на „РТВ Вестител – 

Враца” ЕАД и продължава действието на сключения с нея Договор за управление за срок от 3 

години. 

2. Преизбира Георги Иванов Георгиев и Мариана Антимова Досова за членове на съвета 
на директорите на „РТВ Вестител – Враца” ЕАД  и удължава правоотношенията с тях за срок от 
3 години. 

3. Възлага на Кмета на Община Враца в 5-дневен срок от изготвяне на протокола по 

настоящето решение да сключи допълнително споразумение с лицето  и срока по т.1. 

 4. Възлага на Кмета на Община Враца в 5-дневен срок от утвърждаване на проект на 
договор от Общински съвет – Враца да сключи договори с членовете на Съвета на директорите 
с лицата и срока по т.2. 

5. Възлага на Изпълнителния член на Съвета на директорите на „РТВ Вестител – Враца” 

ЕАД в 7-дневен срок от взимане на настоящето решение, да предприеме всички необходими 

действия по отразяването му в Търговския регистър при Агенция по вписванията. 
  

ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ №133 

ЗА – 33 

ПРОТИВ – няма 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №133 

 

5.Предложение за решение по  5 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. 

   

         Хенриета Георгиева 

         Общински съветник 

Изказа се: Кр.Ангелов. 
След представяне на докладната записка и проекта за решение се направи предложение 

Общински съвет – Враца да предложи за опрощаване на публични задължения всичките /пет/ 
внесени молби. 

Предложението се подложи на гласуване и прие със следния вот: 
ЗА – 26 

ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2 

Р Е Ш Е Н И Е  № 134 

 

ОТНОСНО: Предложение за решение по  5 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 



 11 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 

На основание чл.21, ал.2, 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 20.05.2008 г. – 18.12.2008 г. парично обезщетение за 
отглеждане на малко дете на основание чл.53 от Кодекса за социално осигуряване в размер на 
2577,50 лв. от които главница –1573,00 лв. и лихва към датата на съставяне на акта в размер на 
1004,50 лв., съгласно разпореждане № Ра – 698/02.11.2011 г. на РУ „СО” Враца,  издадено на  
Виктория Валентинова Георгиева, живуща в с.Згориград, Община Враца, ул. 

„Св.Седмочисленици” 8. 

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

задължения – изплатеното за периода 19.10.2009 г. – до 23.11.2009 г. парично обезщетение за 
отглеждане на малко дете на основание чл.53 от Кодекса за социално осигуряване в размер на 
367,88 лв. от които главница –281,05 лв. и лихва към датата на съставяне на акта в размер на  
86,83 лв., съгласно разпореждане № Ра – 315/06.06.2010 г. на РУ „СО” Враца,  издадено на  
Галя Иванова Георгиева, живуща в гр.Враца, ж.к. „Дъбника”, бл.40, вх.А, ет.5, ап.14.  

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

задължения – изплатеното за периода 03.08.2009 г. – 31.05.2010 г. парично обезщетение за 
отглеждане на малко дете на основание чл.53 от Кодекса за социално осигуряване в размер на 
2102,58 лв. от които главница –1920,00 лв. и лихва към датата на съставяне на акта в размер на  
182,58 лв., съгласно разпореждане № Ра – 315/24.06.2010 г. на РУ „СО” Враца, издадено на  
Биляна Огнянова Тончева, живуща в гр.Враца, ул. „Георги Апостолов” № 1, ап.50. 

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

задължения – изплатеното за периода 09.03.2009 г. – 28.08.2009 г. парично обезщетение за 
отглеждане на малко дете на основание чл.53 от Кодекса за социално осигуряване в размер на 
2129,82 лв. от които главница –1382,71 лв. и лихва към датата на съставяне на акта в размер на  
747,11 лв., съгласно разпореждане № Ра – 269/16.02.2012 г. на РУ „СО” Враца., издадено на  
Любомира Володиева Вълкова, живуща в гр. Враца, ул. „Граф Игнатиев” № 3.  

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

задължения – изплатеното за периода 15.09.2009 г. – 29.10.2009 г. парично обезщетение за 
отглеждане на малко дете на основание чл.53 от Кодекса за социално осигуряване в размер на 
513,32 лв. от които главница –354,80 лв. и лихва към датата на съставяне на акта в размер на  
158,52 лв., съгласно разпореждане № Ра – 125/26.01.2012 г. на РУ „СО” Враца., издадено на  
Йоана Цветанова Миронова, живуща в гр. Враца, ж.к. „Сениче”, бл. 62, ап. 100. 

 

ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ №134 

ЗА – 28 

ПРОТИВ – няма 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2 

ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №134 

 

6.Предложение за решение във връзка с внасяне на заявление в Министерски съвет 

за отпускане на персонални пенсии по смисъла на чл. 92 от КСО и чл. 7 ал. 2 т.1 от 

Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж на наследника на Тони Борисов Василев, б. 

ж. на община Враца. 

         Хенриета Георгиева 

         Общински съветник 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 135 
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ОТНОСНО: Предложение за решение във връзка с внасяне на заявление в 

Министерски съвет за отпускане на персонални пенсии по смисъла на чл.92 от КСО и 

чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж на наследника на Тони 

Борисов Василев, б.ж. на Община Враца 

 

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата 
за пенсиите и осигурителния стаж  и при мотиви, изложени в докладната записка 

 

РЕШИ: 

 

1.Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на 
персонална пенсия по смисъла на чл.92 от КСО на Борислав Тониев Борисов,  ЕГН: 9403167266 

с адрес гр.Враца, ул. „Братя Миладинови” № 3, дете на починалия Тони Борисов Василев. 
2.Възлага на Кмета на Община Враца за изготви заявление и внесе предложението в 

Министерски съвет. 
 

ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ №135 

ЗА – 30 

ПРОТИВ – няма 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма  

ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №135 

 

7.Включване в програмата за приватизация за 2012г., на три самостоятелни обекта, 

в сграда частна общинска собственост, на адрес бул. „Хр. Ботев” №18 в ЦГЧ, гр.Враца     

        Докладва: Васил Драганов 

        Общински съветник  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 136 

 

ОТНОСНО: Включване в Програмата за приватизация за 2012 г. на три 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 и във връзка с чл.1, ал.2, т.6 от ЗПСК и при мотиви 

изложени в докладната записка 
 

РЕШИ: 

 

Включва в Програмата за приватизация за 2012 г. следните обекти: 

1.Самостоятелен обект в сграда идентификатор 12259.1019.244.1.2 по кадастралната 
карта на гр.Враца, с площ от 31,00 кв.м. и съответните ид.ч. от общите части на сградата и 

правото на строеж, находящ се на ет.3, сграда №1 (бивша проектантска организация) на бул. 

„Христо Ботев” №18, ЦГЧ, гр. Враца с АОС – частна № 2052 от 28.03.2012г. 
  2.Самостоятелен обект в сграда идентификатор 12259.1019.244.1.3 по кадастралната 
карта на гр.Враца, с площ от 42,07 кв.м. и съответните ид.ч. от общите части на сградата и 

правото на строеж, находящ се на ет.3, сграда №1 (бивша проектантска организация) на бул. 

„Христо Ботев” №18, ЦГЧ, гр. Враца с АОС – частна № 2051 от 28.03.2012г. 
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  3.Самостоятелен обект в сграда идентификатор 12259.1019.244.1.31 по кадастралната 
карта на гр.Враца, с площ от 30,00 кв.м. и съответните ид.ч. от общите части на сградата и 

правото на строеж, находящ се на ет.3, сграда №1 (бивша проектантска организация) на бул. 

„Христо Ботев” №18, ЦГЧ, гр. Враца с АОС – частна № 2050 от 28.03.2012г.  
 

ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ №136 

ЗА – 27 

ПРОТИВ – няма  

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1 

ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №136 

 

8.Откриване на процедура за продажба на обособени обекти, частна общинска  

собственост 

       Докладва: Васил Драганов 

       Общински съветник 

Изказаха се: Х.Георгиева, М.Николова, М.Петрова, Кр.Ангелов, В.Драганов, С.Илчева и 

инж.П.Аврамова. 
По време на дебатите Х.Георгиева направи отвод от състава на комисията и предложи на 

нейно място да влезе М.Николова. 
М.Николова направи отвод и предложи в състава на комисията да влезе С.Илчева.  
С.Илчева също направи отвод. 

Направи се предложение в състава на комисията да влезе д-р Цв.Коцев. 
Предложението се подложи на гласуване и прие със следния вот: 
ЗА – 32 

ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖЛИ СЕ – няма. 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 137 

 

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 и чл.14, ал.4 от Наредбата за търговете и конкурсите; Решение № 

57/31.01.2012г 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 шест изброени по-долу обекти, включени в Програмата за 
приватизация за 2012 г., при следните условия: 

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

 1.1.Поземлен имот с идентификатор 12259.1023.254 по кадастралната карта на гр.Враца, 
одобрена със Заповед № РД 18-43 от 16.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК, а по 

подробния устройствен план на гр.Враца, одобрен с Решение № 959 от 19.04.2011 г. на 
Общински съвет – Враца,съставляващ незастроен урегулиран поземлен имот – УПИ ІV, п.и.11, 

кв.212,с площ от 712 кв.м. Имотът е на адрес, ул. „Ангел Грамчев”, ЦГЧ – на гр.Враца и е 
описан в АОС – частна № 1994/10.10.2011г. Начална тръжна цена на обекта е 65 000 лв. 
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/шестдесет и пет хиляди лева/ и стъпка за наддаване 1 000 лв. Върху крайната цена се начислява 
ДДС. 

1.2. Поземлен имот с идентификатор 12259.1023.252 по кадастралната карта на гр.Враца, 
одобрена със Заповед № РД 18-43 от 16.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК, а по 

подробния устройствен план на гр.Враца, одобрен с Решение № 959 от 19.04.2011г. на 
Общински съвет –Враца,съставляващ незастроен урегулиран поземлен имот – УПИ V, п.и.11, 

кв.212,с площ от 766 кв.м. Имотът е на адрес, ул. „Ангел Грамчев”, ЦГЧ – на гр.Враца и е 
описан в АОС – частна № 1993/10.10.2011г. Начална тръжна цена на обекта е 75 000 лв. 
/седемдесет и пет хиляди лева./ и стъпка за наддаване 1 000 лв. Върху крайната цена се 
начислява ДДС. 

1.3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1023.14.5.43 по кадастралната 
карта на гр.Враца, одобрена със Заповед № РД 18-43 на Изпълнителния директор на АК, а по 

подробния устройствен план на гр.Враца, одобрен с Решение № 959 от 19.04.2011г. на 
Общински съвет – Враца, с площ от 141.25 кв.м., находящ се в сграда №5 – помещение в 
партерен етаж на жилищен блок на 5 етажа, построен 1972г., със съответните ид. части от 
общите части на сградата и право на строеж. Обектът е на адрес ул. „Максим Горки” № 7, ж.к. 

„Околчица” – УПИ Х, кв.215, п.и.14 (идентичен с бивш УПИ І, кв.216, п.и.5072, одобрен със 
Заповед № 106 от 04.02.1986г.). Имотът е описан в АОС – частна № 1414/26.08.2008г. Начална 
тръжна цена на обекта е 66 000 лв. /шестдесет и шест хиляди лева./ и стъпка за наддаване 1 000 

лв. Върху крайната цена не се начислява ДДС. 

1.4. Поземлен имот с идентификатор 12259.1024.288 по кадастралната карта на гр.Враца, 
одобрена със Заповед № РД 18-43 от 16.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК, а по 

подробния устройствен план на гр.Враца одобрен с Решение № 959 от 19.04.2011г. на 
Общински съвет – Враца., съставляващ незастроен урегулиран поземлен имот – УПИ ІХ 288, кв. 
301 (идентичен с бивш УПИ  ХХХVІІІ, кв.317, одобрен със Заповед №108 от 22.01.2007г.), ж.к. 

„Толбухин-юг”, с площ  4410 кв.м. Имотът е описан в АОС – частна №1265/18.07.2007г. 
Начална тръжна цена на обекта е 195  000 лв. /сто деветдесет и пет хиляди лева./ и стъпка за 
наддаване 2 000 лв. Върху крайната цена се начислява ДДС. 

1.5. Поземлен имот с идентификатор 12259.1010.39 по кадастралната карта на гр.Враца, 
одобрена със Заповед № РД 18-43 от 16.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК, а по 

подробния устройствен план на гр.Враца, одобрен с Решение № 959 от 19.04.2011г. на 
Общински съвет – Враца, съставляващ незастроен урегулиран поземлен имот – УПИ І7, кв.2, 

ж.к. „Дъбника” с площ от 2557 кв.м. Имотът е описан в АОС – частна № 1956 от15.07.2011г. 
Начална тръжна цена на обекта е 64 000 лв. /шестдесет и четири хиляди лева./ и стъпка за 
наддаване 1 500 лв. Върху крайната цена се начислява ДДС. 

1.6. Поземлен имот с идентификатор 12259.1026.266 по кадастралната карта на гр.Враца, 
одобрена със Заповед № РД 18-43 от 16.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК, а по 

подробния устройствен план на гр.Враца, одобрен с Решение № 959 от 19.04.2011г. на 
Общински съвет – Враца, съставляващ незастроен урегулиран поземлен имот – УПИ ІІІ 266, 

кв.1, ж.к. „Медковец”, с площ от 1828 кв.м. Имотът е описан в АОС – частна № 

1943/06.07.2011г. Начална тръжна цена на обекта е 55 000 лв./ петдесет и пет хиляди лева./ и 

стъпка за наддаване 1 500 лв. Върху крайната цена 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 17,00 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 
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обслужване на Община Враца, до 17,00 ч. 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 14,00

 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.Цветан Коцев 

2.Венчо Кръстев 
3.Пламен Ганецовски 

4. Мария Петрова – юрист  
5. Красимир Донов 
6. Десислава Димитрова 

Резерви:  Председател: Цветелина Дамяновска 
   Член  – Калина Динкова 
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; 
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 № 137 

ЗА – 31: Анг.Иванов, Б.Ничев, Б.Стоев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Кръстев, Вл.Ценов, 
Г.Комитски, Д.Димитрова, Здр.Златев, Зл.Карамелска, Ив.Узунов, К.Динкова, К.Беков, 
К.Шахов, Кр.Донов, Кр.Ангелов, Кр.Георгиев, М.Николова, М.Каменова, М.Петрова, 
М.Кирилова, М.Костов, Н.Найденова, П.Аврамова, Пл.Кръстев, Пл.Ганецовски, Р.Тошева, 
С.Илчева, Цв.Коцев и Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – няма  

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1: Х.Георгиева.   
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 137 

 

9.Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организация на 

движението при кратковременно платено паркиране – „Синя зона – гр.Враца 
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       Докладва: Венчо Кръстев 

       Общински съветник 

Изказаха се: М.Петрова, Д.Димитрова, Пл.Ганецовски, Кр.Георгиев, В.Кръстев, 
Кр.Донов, В.Стаменов и инж.Аврамова. 

 

При представяне на докладната записка и проекта за решение вносителят направи 

следните промени:  

1.Добави нов §8 със следния текст: „Изменя чл.14, ал.2 (нова ал.3) като сумата 180 лв. за едно 

паркомясто се заменя със 150 лв.” 

2.В §9 (нов 10) отмени т.1 и т.2 и добави нова т.7 със текст: „Създава нова т.22 със следния 
текст „По ул. „Стоян Кялъчев” от пресечката с ул. „Иванка Ботева” до пресечката с ул. „Любен 

Каравелов” и т.8 с текст: Създава нова т.23 със следния текст  „По ул. „Иван Вазов” отсечката 
между бул. „Христо Ботев” и ул. „Петропавловска”. 

3. добави нов §11 с текст: „Изменя Приложение № 2 (към чл.2, ал.4), както следва: Заличава 
израза „Започнал 15 минутен период не се взима под внимание”. 

По време на дебатите се направиха следните предложения за изменение и допълнение на 
проекта за решение:  
1.В §9 (нов 10) да се добави нова т.9 с текст: „Създава нова т.24 със следния текст „По ул. 

„Панайот Волов” (от ул. „Св.Софроний Врачански” до паркинга на площад „Родина”)”. 

Предложението се подложи на гласуване и прие със следния вот: 
ЗА – 20 

ПРОТИВ – 4 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 4 

2.Да отпадне от проекта за решение т.4 (нова т.2) с текст: „Създава нова т.17 със следния текст 
„По бул. „Втори юни” – от № 66 /от ул.”Беласица”/ до пресечката с ул. „Вежен” – втора ценова 
зона”. 

Предложението се подложи на гласуване при следния вот: 
ЗА – 11 

ПРОТИВ – 11 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 7 

Не се прие направеното предложение. 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 138 

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

организация на движението при кратковременно платено паркиране – „Синя зона” – 

гр.Враца 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и при мотиви, изложени в докладната записка 
 

РЕШИ: 

  

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организация на движението 

при кратковременно платено паркиране – „Синя зона” – гр.Враца както следва: 
 

НАРЕДБА  

за изменение и допълнение на Наредба 

за организация на движението при кратковременно платено паркиране – „Синя зона” – 

гр.Враца 

 

(Приета с решение № 125/ 29.05.2008г., изм. и доп. с решение № 144/08.07.2008г., изм. и доп. с 
решение № 560/28.01.2010г., изм. и доп. с решение № 138/24.04.2012г.) 

 



 17 

§1. Изменя и допълва чл.5. като след думата „частен” добавя текста „или публичен характер, се 
допуска след издаване на заповед от Кмета на Общината”. 

 

§2. Изменя и допълва чл.7, ал.5 като след думата „издават”се добавя „анулират и контролират 
оперативно от ОП „Паркинги и гаражи”. 

 

§3. Изменя чл.7, ал.7 като израза „забранено е” се заменя с израза „забранява се”.  

 

§4. Изменя и допълва чл.9, ал.5 като след думата „частен” добавя текста „или публичен 

характер,се допуска единствено след заповед на Кмета на Общината”. 

 

§5. Изменя чл.10, ал.3 като израза „за 1 /един/ автомобил” се заменя с израза  „до 2 /два/ 
автомобила”. 

 

§6. Изменя чл.10, ал.6 като думата „месечна” се заменя с „годишна”. 

 

§7.  Изменя и допълва чл.14, ал.1 като създава нова ал.2 Паркиране в дневни платени паркинги  

- „синя зона” втора ценова зона, като ал.2, ал.3, ал.4, ал.5 и ал.6 стават съответно ал.3, ал.4, ал.5, 

ал.6 и ал.7. 

 

Вид МПС До 30 мин. За 1 час За 2 часа За 3 часа 
мотоциклети 0.20 лв. 0.40 лв. 0.80 лв. 1.50 лв. 
леки 

автомобили 
0.25 лв. 0.50 лв. 1.00 лв. 2.00 лв. 

автобуси до 12 

места и товарни 

автомобили до 

2.5 т. 

1.00 лв. 2.00 лв. 4.00 лв. 6.00 лв. 

 

§8. Изменя чл.14, ал.2 (нова ал.3) като сумата 180 лв. за едно паркомясто се заменя със 150 лв. 
 

§9.Изменя чл.14, ал.3 (нова ал.4) като израза „5 лева за 12 месеца” се заменя с текста „36 лв. за 
12 месеца за първи автомобил и 80 лв. за 12 месеца за втори автомобил”. 

 

 §10.Изменя ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1 (към чл.1,ал.1), както следва: 
   

1. Изменя и допълва т.12 като след израза кафе „по бул.”Христо Ботев” № 12 (гевреците) 
до”  добавя следния текст „бул. „Христо Ботев” № 20 и от бул. „Христо Ботев” № 20 по ул. 

„Стефанаки Савов” до площада пред Община Враца”. 

  

2. Създава нова т.17 със следния текст „По бул. „Втори юни” – от № 66 /от 
ул.”Беласица”/ до пресечката с ул. „Вежен” – втора ценова зона”. 

 

3. Създава нова т.18 със следния текст „По ул. „Никола Симов-Куруто” от пресечката с 
ул. „Петропавловска” до паркинга зад историческия музей”. 

 

4. Създава нова т.19 със следния текст „По ул. „Петропавловска” от паркинга  
непосредствено преди подземния паркинг до пресечката с ул.”Иван Вазов”. 

 

5. Създава нова т.20 със следния текст „По ул. „Любен Каравелов” отсечката от ул. 

„Стоян Кялъчев” до бул. „Христо Ботев”. 

 

6. Създава нова т.21 със следния текст „По ул. „Никола Войводов” от бул. „Демокрация” 

до ЖП гарата – втора ценова зона”.  
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7.Създава нова т.22 със следния текст „По ул. „Стоян Кялъчев” от пресечката с ул. 

„Иванка Ботева” до пресечката с ул. „Любен Каравелов”. 

 

8.Създава нова т.23 със следния текст  „По ул. „Иван Вазов” отсечката между бул. 

„Христо Ботев” и ул. „Петропавловска”. 

 

9.Създава нова т.24 със следния текст „По ул. „Панайот Волов” (от ул. „Св.Софроний 

Врачански” до паркинга на площад „Родина”). 

 

§11.Изменя Приложение № 2 (към чл.2, ал.4), както следва: Заличава израза „Започнал 

15 минутен период не се взима под внимание”. 

 

ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 138 

ЗА – 20: Анг.Иванов, Б.Стоев, В.Кръстев, Вл.Ценов, Д.Димитрова, Здр.Златев, Зл.Карамелска, 
Ив.Узунов, К.Шахов, Кр.Донов, Кр.Георгиев, М.Каменова, М.Петрова, М.Костов, Н.Найденова, 
П.Аврамова, Пл.Кръстев, С.Илчева, Т.Василева и Х.Георгиева.  
ПРОТИВ – 5: Б.Ничев, К.Динкова, Кр.Ангелов, Пл.Ганецовски и Цв.Дамяновска. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 6: В.Стаменов, В.Драганов, Г.Комитски, М.Кирилова, Р.Тошева и 

Цв.Коцев. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 138 

 

10.Продажба  на земя, частна общинска собственост, съставляваща  урегулиран 

поземлен имот – УПИ XVІ, кв.25, ж.к."Младост", гр.Враца (поземлен имот с 
идентификатор 12259.1026.297  по Кадастралната картата)  в полза на собственика на  

построената в него сграда. 

Докладва: инж. Николай Иванов 

       Кмет на Община Враца 

 

Изказа се: М.Петрова. 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 139 

 

ОТНОСНО: Продажба на земя, частна общинска собственост, съставляваща 

урегулиран поземлен имот – УПИ XVІ, кв.25, ж.к. „Младост”, гр.Враца (поземлен имот с 
идентификатор 12259.1026.297  по Кадастралната картата) в полза на собственика на 

построената в него сграда  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка чл.35, ал.3, чл.41, ал.2 от Закона за 
общинската собственост, чл.36, чл.37 и чл.45 от Наредбата за реда за придобиване, управление 
и разпореждане с общинско имущество и при мотиви, подробно изложени в докладната записка 

 

РЕШИ: 

 

1.Приема експертна оценка от 11.01.2012 г. на лицензиран оценител инж.Лариса 
Ангелова, съгласно която пазарната стойност на земята, съставляваща УПИ XVІ, кв.25, ж.к. 

„Младост” по действащия Регулационен план на гр.Враца (одобрен с Решение № 959 по Протокол 
№ 72/19.04.2011 г. на Общински съвет – Враца) – п.и. с идентификатор 12259.1026.297 по 

Кадастралната карта, целият с площ 207 м2
, актуван с акт за частна общинска собственост 

№2004/20.12.2011 г., в които законно е построена самостоятелна търговска сграда с учредено 

право на строеж, собственост на Ралица Илиева Петрова-Ценова, възлиза на 13 800
.00

 лв. без 
ДДС (тринадесет хиляди и осемстотин  лева без данък добавена стойност) или по 66

.70
 лв./м2

. 
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2.Възлага на Кмета на Община Враца, да проведе процедура за продажба на земята, 
частна общинска собственост, съставляваща УПИ XVІ, кв.25, ж.к. „Младост” по действащия 
Регулационен план на гр.Враца (одобрен с Решение № 959 по Протокол № 72/19.04.2011 г. на Общински 
съвет – Враца) – п.и. с идентификатор 12259.1026.297 по Кадастралната карта, в полза на 
собственика на законно построената в нея сграда, по одобрената в т.1 цена. 
 

ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 139 

ЗА – 23: Анг.Иванов, В.Кръстев, Г.Комитски, Д.Димитрова, Здр.Златев, Зл.Карамелска, 
Ив.Узунов, К.Беков, К.Шахов, Кр.Ангелов, М.Каменова, М.Петрова, М.Кирилова, М.Костов, 
Н.Найденова, П.Аврамова, Пл.Ганецовски, Р.Тошева, С.Илчева, Т.Василева, Х.Георгиева, 
Цв.Коцев и Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – няма 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2: Б.Ничев и  К.Динкова.  
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 139 

 

11.Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим 

имот, представляващ - поземлен имот с идентификатор 12259.1027.395 по Кадастралната 

карта, съставляващ УПИ ІV, кв.9, Източна промишлена зона, по действащия 

Устройствен план на гр.Враца.  

Докладва: инж. Николай Иванов 

       Кмет на Община Враца 

 

 Изказа се: М.Петрова. 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 140 

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от 

недвижим имот, представляващ - поземлен имот с идентификатор 12259.1027.395 по 

Кадастралната карта, съставляващ УПИ ІV, кв.9, Източна промишлена зона, по 

действащия Устройствен план на гр.Враца.  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка  чл.35, ал.4, т.2 и чл.36, ал.1, т.2 от 
Закона за общинската собственост; чл.33, ал.1, т.1; чл.38; чл.42, ал.1, т.2 и чл.45 от Наредбата за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и при мотиви, 

подробно изложени в докладната записка 
 

РЕШИ: 

 

1.Приема експертна оценка от 11.01.2012 г. на лицензиран оценител инж.Евгени 

Филипов, съгласно която пазарната стойност на общинската част от п.и. с идентификатор 

12259.1027.395 по Кадастралната карта, съставляващ УПИ ІV, кв.9, Източна промишлена зона, 
гр.Враца, представляваща 2117/15494 ид.ч. от поземления имот, състоящи се от 2117

.00 м2
 

незастроен терен, придаващи се по регулация, актувани с акт за частна общинска собственост 
№1721/17.05.2010 г., възлиза на 45 200

.00 
 лв. без ДДС (четиридесет и пет хиляди и двеста лева 

без данък добавена стойност) или по 21
.35

 лв./м2
. 

2.Дава съгласие за продажба на общинската част от имота и възлага на Кмета на Община 
Враца, да проведе процедура за прекратяване на съсобственост за недвижим имот – п.и. с 
идентификатор 12259.1027.395 по Кадастралната карта, съставляващ УПИ ІV, кв.9, Източна 
промишлена зона по действащия Устройствен план на гр.Враца, чрез продажба на общинската 
част от имота по одобрената в т.1 цена. 
 

ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 140 
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ЗА – 22: Анг.Иванов, В.Кръстев, Вл.Ценов, Г.Комитски, Д.Димитрова, Здр.Златев, 
Зл.Карамелска, Ив.Узунов, К.Беков, К.Шахов, Кр.Ангелов, М.Каменова, М.Петрова, 
М.Кирилова, М.Костов, Н.Найденова, П.Аврамова, Пл.Кръстев, Пл.Ганецовски, С.Илчева, 
Х.Георгиева и Цв.Коцев. 
ПРОТИВ – няма 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 3: Б.Ничев,  К.Динкова и Р.Тошева. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 140 

 

12.Учредяване  право на  пристрояване към жилищна сграда, построена в 

общински поземлен имот с идентификатор 12259.1019.139 по Кадастралната карта на 

гр.Враца, съставляващ УПИ VІ-139, кв.128, ЦГЧ по действащия Регулационен план на 

гр.Враца.  

Докладва: инж. Николай Иванов 

       Кмет на Община Враца 

 Изказа се: М.Петрова. 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 141 

 

ОТНОСНО: Учредяване право на пристрояване към жилищна сграда, построена в 

общински поземлен имот с идентификатор 12259.1019.139 по Кадастралната карта на 

гр.Враца, съставляващ УПИ VІ-139, кв.128, ЦГЧ по действащия Регулационен план на 

гр.Враца. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка чл.38, ал.2 и ал.4 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл.44 и чл.45 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и при мотиви, подробно изложени в 
докладната записка 

 

РЕШИ: 

 

1.Приема експертна оценка експертна оценка от 06.01.2012 г. на лицензиран оценител 

инж.Евгени Филипов, съгласно която пазарната стойност за правото на пристрояване към 

жилищна сграда, построена в общински УПИ VІ-139, кв.128, ЦГЧ, гр.Враца по действащия РП – 

п.и. с идентификатор 12259.1019.139 по КК, актуван с АЧОС №2005/22.12.2011 г., възлиза на 
470

.00 
 лв. (четиристотин и осемдесет лева) или по 56

.42
 лв./м2  за 8

.33
 м2

  разгъната застроена 
площ /РЗП/. 

2.Дава съгласие да се учреди право на пристрояване към жилищна сграда с 
идентификатор 12259.1019.139.1, построена в общински УПИ VІ-139, кв.128, ЦГЧ, гр.Враца по 

действащия РП – п.и. с идентификатор 12259.1019.139 по КК, актуван с АЧОС 

№2005/22.12.2011 г. и възлага на Кмета на Община Враца, да проведе процедура за учредяване 
право на пристрояване в полза на собственика на жилищната сграда – Диана Йосифова Шонева 
и Виктор Димитров Шонев, съгласно одобрен архитектурен проект върху 8

.33
 м2

 /РЗП/, 

възмездно по одобрената в т.1 цена. 
 

ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 141 

ЗА – 27: Анг.Иванов, Б.Ничев, Б.Стоев, В.Кръстев, Вл.Ценов, Г.Комитски, Д.Димитрова, 
Здр.Златев, Зл.Карамелска, Ив.Узунов, К.Динкова, К.Беков, К.Шахов, Кр.Ангелов, М.Каменова, 
М.Петрова, М.Кирилова, М.Костов, Н.Найденова, П.Аврамова, Пл.Кръстев, Пл.Ганецовски, 

Р.Тошева, Т.Василева, Х.Георгиева, Цв.Коцев и Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – няма 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1: С.Илчева.   
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 141 
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13.Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за 

управление и разпореждане с общински жилища. 

Докладва: инж. Николай Иванов 

       Кмет на Община Враца 

 Изказа се: Пл.Ганецовски. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 142 

 

ОТНОСНО:  Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и 

реда за управление и разпореждане с общински жилища  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, предвид разпоредбите на  чл.47, ал.1, т.3 от 
ЗОС и чл. 40, ал.2. от НУРУРОЖ и при мотиви подробно изложени в докладната записка 

 

РЕШИ: 

 

Възлага на Кмета на Община Враца да извърши продажба на общинските жилища по 

реда на чл.46 от НУРУРОЖ, съгласно Приложение №1 – Предложение за продажба на 
общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с 
общински жилища.  
 

ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 142 

ЗА – 21: Анг.Иванов, Б.Ничев, Б.Стоев, В.Кръстев, Вл.Ценов, Г.Комитски, Д.Димитрова, 
Здр.Златев, Зл.Карамелска, Ив.Узунов, К.Беков, К.Шахов, Кр.Ангелов, М.Каменова, 
М.Кирилова, М.Костов, Н.Найденова, Пл.Кръстев, Пл.Ганецовски, Х.Георгиева и Цв.Коцев.  
ПРОТИВ – няма 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 7: К.Динкова, М.Петрова, П.Аврамова, Р.Тошева, С.Илчева, Т.Василева 
и Цв.Дамяновска. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 142  
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Приложение №1 

 

 

СПИСЪК НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ПРОДАЖБА 

 
 

 

№ Наемател/молба вх. № 
Жилище – апартамент, 

местонахождение,  адрес 
Заповед за 

настаняване 

Вид 

на имота 

 

Акт 

за ОС 

№ 

Данъчна 

оценка 

в лв. 

Продажна 

Стойност 
по чл.40 ал.2 

променена в 

лв. 

1 

ДОНИКА ЕВГЕНИЕВА 

АНГЕЛОВА 

вх. № 9400-0-20003/20.12.2011 г. 

Самостоятелен обект в сграда 
с идентифик. 12259.1009.42.2.12 ап. 

№ 33, ж.к „Сениче”, бл.50, вх. 

Б, ет.4, гр.Враца 

1201/23.07.2008г. 
 

Двустаен 

 

 

2043 

 

14 505,70 25 385,00 

2 
СИМЕОН КРУМОВ СИМЕОНОВ 

вх. № 9400-0-3283/06.03.2012 г. 

Самостоятелен обект в сграда 
с идентифик. 12259.1010.175.2.36 ап. 

№ 92, ж.к „Дъбника”, бл.16, вх. 

Г, ет.1, гр.Враца 

4456/27.10.2004г. 
 

Двустаен 

 

2008 10 450,40 18 288,00 

3 
ДОРА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА 

вх. № 9400-0-400/09.01.2012 г. 

Самостоятелен обект в сграда 
с идентифик. 12259.1010.65.1.14 ап. 

№ 14, ж.к. „Дъбника”, бл.13, вх. 

А, ет.4, гр.Враца 

259/13.10.1989г. 
 

Едностаен 

 

1575 8 591,60 15 035,00 

4 

ИВАЙЛО БОРИСЛАВОВ 

БОРИСОВ 

вх. № 9400-0-4841/03.04.2012 г. 

Самостоятелен обект в сграда 
с идентифик. 12259.1014.10.1.8 ап. № 

32, ж.к. „Река Лева”, бл.5, вх. Б, 

ет.3, гр.Враца 

1012/13.07.2007г. 
1359/16.12.2011г. 

 

Двустаен 

 

1871 17 991,80 31 486,00 

5 
НАЙДЕН ВЪЛОВ НАЙДЕНОВ 

вх. № 9400-0-2939/19.03.2012 г. 

Самостоятелен обект в сграда 
с идентифик. 12259.1010.11.5.10 ап. 

№ 25, ж.к „Дъбника”, бл.121, 

вх. б, ет.4, гр.Враца 

30/18.01.1990г. Тристаен 2061 15 960,10 27 930,00 
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14.Предоставяне безвъзмездно за управление на част от общински имот публична 

общинска собственост за нуждите на ПМГ „Акад.Иван Ценов” – Враца 

Докладва: инж. Николай Иванов 

       Кмет на Община Враца 

 Изказа се: М.Петрова. 
Р Е Ш Е Н И Е  № 143 

 

ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за управление на част от общински имот 

публична общинска собственост за нуждите на ПМГ „Акад.Иван Ценов” – Враца 

  

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.1 и ал.4 от ЗОС и при мотиви, 

изложени в докладната записка 
 

РЕШИ: 

   

1.Предоставя безвъзмездно за управление на  ПМГ „Акад.Иван Ценов” - Враца три броя 
помещения с обща площ 133.9 кв.м. и идентификация, съгласно приложена схема, в сутерен до 

стола на сграда, находяща се гр.Враца, кв.124, УПИ ІІІ, пл.№4239 бул. „Демокрация” №18 

/сградата на ПМГ/. 

2.Възлага на Кмета на Община Враца да извърши предвидените в ЗОС действия във 
връзка с изпълнение на настоящето решение. 
 

ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 143 

ЗА – 27: Анг.Иванов, Б.Ничев, Б.Стоев, В.Кръстев, Вл.Ценов, Г.Комитски, Д.Димитрова, 
Здр.Златев, Зл.Карамелска, Ив.Узунов, К.Динкова, К.Беков, К.Шахов, Кр.Ангелов, М.Каменова, 
М.Петрова, М.Кирилова, М.Костов, Н.Найденова, П.Аврамова, Пл.Кръстев, Пл.Ганецовски, 

Р.Тошева, С.Илчева, Х.Георгиева, Цв.Коцев и Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – няма 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма  

ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 143 
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15.Управление на имоти – публична общинска собственост 

Докладва: инж. Николай Иванов 

       Кмет на Община Враца 

 Изказаха се:М.Петрова и Кр.Богданов. 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 144 

 

ОТНОСНО: Управление  на имоти – публична общинска собственост 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.1 и ал.4 от ЗОС и във връзка с чл.45, 

ал.2 от  Закона за народната просвета и при мотиви, изложени в докладната записка 
 

РЕШИ: 

 

1. Отнема от ПГ „Димитраки Хаджитошин”, предоставени безвъзмездно за   управление, 
застроен поземлен имот – Комплекс за образование и сграда – ремонтна работилница (бивш 

Химически техникум) находящ се в гр.Враца, бул. „Втори юни” № 179, кв.264, УПИ VІІ, имот 
72; 

2. Отнема от ПГ „Димитраки Хаджитошин”, предоставена безвъзмездно за   управление, 
сграда, находяща се в гр.Враца ул. „Христо Смирненски” №3 (Текстилен техникум), с 
изключение на три помещения до Актова зала – посочени в приложена схема, поради отпаднала 
нужда от предоставения имот. 

3. Отнема от Професионалната гимназия по търговия и ресторантьорство – гр.Враца, 
предоставени безвъзмездно за управление в Ученически комплекс, АПОС №128 – І,ІІ и ІV 

етаж, без вх.Б, северно крило, от Корпус 2 (Решение № 91, пр.№15/14.12.2000г. на Общински 

съвет – Враца), както и сутерена на Корпус 2 и северна част от сграда – физкултурен салон, 

находящ се в Ученическия комплекс (Решение № 206, пр.№25/05.07.2005г. на Общински съвет 
– Враца), поради отпаднала нужда от предоставения имот.  

4. Предоставя безвъзмездно за управление на Професионалната гимназия по търговия и 

ресторантьорство – гр.Враца, сградата находяща се в гр.Враца ул. „Христо Смирненски” №3 

(Текстилен техникум), с изключение на три помещения до Актова зала – посочени в приложена 
схема, поради отпаднала нужда от предоставения имот. 

5. Възлага на Кмета на Община Враца да извърши предвидените в ЗОС действия във 
връзка с изпълнение на настоящето решение. 
 

 

ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 144 

ЗА – 28: Анг.Иванов, Б.Ничев, Б.Стоев, В.Стаменов, В.Кръстев, Вл.Ценов, Г.Комитски, 

Д.Димитрова, Здр.Златев, Зл.Карамелска, Ив.Узунов, К.Беков, К.Шахов, Кр.Ангелов, 
М.Каменова, М.Петрова, 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 – 1: К.Динкова. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 144 
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16.Допълване Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост през 2012 г., относно  управление на недвижими имоти общинска собственост, 

находящи се на територията на Община Враца. 

Докладва: инж. Николай Иванов 

       Кмет на Община Враца 

 Изказаха се: Х.Георгиева, М.Петрова, инж.Н.Иванов и Ел.Михова. 
 При представянето на докладната записка и проекта за решение вносителят направи 

следното изменение: Да отпадне т.4 от таблицата в проекта за решение. 
 След направените дебати вносителя направи следната промяна да отпадне т.2 от проекта 
за решение. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 145 

 

ОТНОСНО: Допълване Програмата за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост през 2012 г., относно управление на недвижими имоти общинска 

собственост, находящи се на територията на Община Враца  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

 

 На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 от Закона за общинската 
собственост и чл.18, ал.1 и чл.19, ал.1, във връзка с чл.51, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество (приета от Общински съвет – Враца с 
Решение №292/2008г.)   

РЕШИ: 

Допълва  Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 

през 2012, както следва: 

 

№ 

по 

ред 

Имот Местонахождение Предназначение 
Площ 

/кв.м/ 

Първоначален 

месечен наем 

/лева/ 

1. кафене 
сграда „Сувенирна 
палата”, гр. Враца 

кафене 82,00 800,00 

2. терен 

ул.”Екзарх Йосиф”, 

кв.103, жк”Самуил”,  

гр. Враца 

поставяне на павилион 

за търговска дейност 
16,50 50,00 

3. помещение  
сграда до 

пенсионерски клуб- с. 
Три кладенци 

търговска дейност 48,00 168,00 

4. помещение 
сграда на Кметство, с. 

Паволче 
търговска дейност 12,00 42,00 

5. 
второ 

помещение 
сграда на Кметство, с. 

Паволче 
търговска дейност 12,00 42,00 

6. 
двуетажна 
сграда 

част от имот на 
ул.”Бенковска” №7,  

гр. Враца 

административна и 

стопанска дейност 
206,00 1442,00 

 

ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 145 

ЗА – 21: Анг.Иванов, Б.Ничев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Кръстев, Вл.Ценов, Г.Комитски, 

Д.Димитрова, Зл.Карамелска, К.Динкова, К.Беков, К.Шахов, Кр.Донов, Кр.Ангелов, 
М.Каменова, М.Кирилова, М.Костов, Н.Найденова, Пл.Ганецовски, Цв.Коцев и Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – 2: С.Илчева и Х.Георгиева. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 7: Б.Стоев, Здр.Златев, Ив.Узунов, М.Петрова, П.Аврамова, Пл.Кръстев 
и Т.Василева. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 145 
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17.Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, 
управления и разпореждане с общинско имущество. 

Докладва: инж. Николай Иванов 

       Кмет на Община Враца 

  

Изказах се: М.Петрова, инж.Н.Иванов, Ел.Михова и инж.П.Аврамова. 
При представянето на докладната записка и проекта за решение вносителя направи 

следната корекция: Да отпадне §2 от Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

След направени разисквания вносителя направи следното изменение: Наредбата за 
изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество да се впише в самото решение. 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 146 

 

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.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, 
чл.28, 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: 

  

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, както следва: 

 

НАРЕДБА 

за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество (НРПУРОИ) 

 

(Приета с Решение №  292 /2008 г. на Общински съвет Враца; изм. и доп. с Решение 

№331/19.02.2009г., изм. и доп. с  Решение №146/24.04.2012 г. На Общински съвет – Враца) 

 

§ 1. Заменя в чл.15, ал.1  „5 години” с „10 години”. 

 

ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 146 

ЗА – 28: Анг.Иванов, Б.Ничев, Б.Стоев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Кръстев, Вл.Ценов, 
Г.Комитски, Д.Димитрова, Зл.Карамелска, Ив.Узунов, К.Динкова, К.Беков, К.Шахов, Кр.Донов, 
Кр.Ангелов, М.Каменова, М.Петрова, М.Костов, Н.Найденова, П.Аврамова, Пл.Кръстев, 
Пл.Ганецовски, С.Илчева, Т.Василева, Х.Георгиева, Цв.Коцев и Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – няма 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма  

ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 146 

 

18. Предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот общинска 

собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 12259.1012.350 по 

Кадастралната карта на гр.Враца, съставляващ УПИ ІІ , кв.93, ж.к.”Металург” по 

действащия Устройствен план на гр.Враца, в полза на Националния осигурителен 

институт за нуждите на Районно управление „Социално осигуряване"– Враца  

Докладва: инж. Николай Иванов 
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       Кмет на Община Враца 

Изказа се: М.Петрова. 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 147 

 

ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот 

общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 12259.1012.350 

по Кадастралната карта на гр.Враца, съставляващ УПИ ІІ, кв.93, ж.к. „Металург” по 

действащия Устройствен план на гр.Враца, в полза на Националния осигурителен 

институт за нуждите на Районно управление „Социално осигуряване” – Враца 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от Закона за общинската 
собственост,  при мотиви, подробно изложени в докладната записка 

 

РЕШИ: 

 

1.Предоставя  безвъзмездно за управление недвижим имот, представляващ поземлен 

имот с идентификатор 12259.1012.350 по Кадастралната карта на гр.Враца, съставляващ УПИ 

ІІ, кв.93, ж.к. „Металург” по действащия Устройствен план на гр.Враца, целият с площ 2598 

кв.м., актуван за частна общинска собственост с акт №2025/28.02.2012 г., акт №2063/09.04.2012 

г. и акт №2067/17.04.2012 г. – в полза на Националния осигурителен институт, за нуждите на 
Районно управление „Социално осигуряване” – Враца; 

2.Възлага на Кмета на Община Враца да издаде заповед за предоставяне на имота по т.1 

– безвъзмездно за управление в полза на Националния осигурителен институт, за нуждите на 
Районно управление „Социално осигуряване” – Враца. 
 

ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 147 

ЗА – 27: Анг.Иванов, Б.Ничев, Б.Стоев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Кръстев, Вл.Ценов, 
Г.Комитски, Д.Димитрова, Зл.Карамелска, Ив.Узунов, К.Беков, К.Шахов, Кр.Донов, 
Кр.Ангелов, М.Каменова, М.Петрова, М.Кирилова, М.Костов, Н.Найденова, П.Аврамова, 
Пл.Кръстев, Пл.Ганецовски, С.Илчева, Т.Василева, Х.Георгиева и Цв.Коцев. 
ПРОТИВ – няма 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма  

ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 147 

 

19.Изразяване предварително съгласие за изграждане на ветроенергиен парк върху 

поземлени имоти публична общинска собственост. 

Докладва: инж. Николай Иванов 

       Кмет на Община Враца 

 Изказаха се: М.Петрова и Р.Йорданов. 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 148 

 

ОТНОСНО: Изразяване предварително съгласие за изграждане на ветроенергиен 

парк върху поземлени имоти публична общинска собственост 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, предвид разпоредбите на чл. 25, ал.5 във връзка с ал.3, т.1 и т.5 и ал.4 от 
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.62, ал.4 от Закона за 
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енергетиката и чл. 37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост и при мотиви, подробно 

описани в докладната записка 
  

РЕШИ: 

 

1. Дава предварително съгласие за промяна предназначението и учредяване право на 
строеж в полза на „ГАМЕСА БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК 175158022 на части от поземлени 

имоти – публична общинска собственост с №№ 086096(38 358 кв.м.), 086075(160 665 кв.м.), 

086051(117 755 кв.м.) и 086068(11 830 кв.м.) в землището на с.Чирен, 066002(38 358 кв.м.) и 

066001(91 521 кв.м.) в землището на с.Мраморен и поземлени имоти №№ 000639(28 013 кв.м.), 

000628(11 369 кв.м.), 000624(3 004 кв.м.) и 000289(11 143 кв.м.) в землището на с. Баница, 
съгласно приложени схеми на засегнатите имоти с означение на границите на обособените 
части на въздействие и координатен регистър.   

2. Определя срок за валидност на предварителното съгласие – 3 (три) години от 
приемането на настоящото решение. 
 

ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 148 

ЗА – 23: Анг.Иванов, Б.Ничев, Б.Стоев, В.Стаменов, В.Кръстев, Г.Комитски, Д.Димитрова, 
Зл.Карамелска, К.Шахов, Кр.Донов, Кр.Ангелов, М.Каменова, М.Петрова, М.Кирилова, 
М.Костов, П.Аврамова, Пл.Кръстев, Пл.Ганецовски, С.Илчева, Т.Василева, Х.Георгиева, 
Цв.Коцев и Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – няма 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 3:  Ив.Узунов, К.Динкова и Н.Найденова. 
НЕ СЕ ПРИЕМА РЕШЕНИЕ № 148 

 

 М.Петрова направи предложение за прегласуване предвид важността на проекта и 

нуждата от инвестиции за Община Враца. 
 

ПРЕГЛАСУВАНЕ: 

ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 148 

ЗА – 25: Анг.Иванов, Б.Ничев, Б.Стоев, В.Стаменов, В.Кръстев, Г.Комитски, Д.Димитрова, 
Зл.Карамелска, К.Беков, К.Шахов, Кр.Донов, Кр.Ангелов, М.Каменова, М.Петрова, 
М.Кирилова, М.Костов, Н.Найденова, П.Аврамова, Пл.Кръстев, Пл.Ганецовски, С.Илчева, 
Т.Василева, Х.Георгиева, Цв.Коцев и Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – няма 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 4:  В.Драганов, Вл.Ценов, Ив.Узунов и К.Динкова.  
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 148 

 

20.Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Враца  

за 2013 година.  

       Докладва: Светозар Луканов 

       Зам.кмет на Община Враца 

 

Изказаха се: Х.Георгиева, Св.Луканов, Д.Димитрова и В.Драганов. 
При представяне на докладната записка и проекта за решение вносителя направи 

следното допълнение на проекта за решение: В т.1 да се допълни израза: „…съгласно 

Приложение 1, неразделна част от проекта за решение” и на Годишния план план за развитие на 
социалните услуги в Община Враца за 2013 г. да се отбележи, че е Приложение 1. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 149 

 

ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в 

Община Враца за 2013 г. 
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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.19, ал.2 и ал.3 от ЗСП, чл.36 

„б”, ал.4 (до 30.04.12 г.) от Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане и при 

мотиви, подробно описани в  докладната записка. 
 

РЕШИ: 

 

1.Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Враца за 2013 г., 
съгласно Приложение 1, неразделна част от проекта за решение. 

2.Възлага на Кмета на Община Враца последващите съгласно закона действия – да 
предостави Годишния план за развитие на социалните услуги в Община Враца за 2013г. на 
Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане в 14-дневен срок от неговото 

приемане чрез Регионалната дирекция за социално подпомагане. 
     

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА 

ВРАЦА ЗА 2013 Г. 

 

Годишният план за развитие на социалните услуги в община Враца за 2013 г. е утвърден 

от Общински съвет - Враца на заседание, проведено на 24.04.2012г. (Решение № 149  по 

Протокол № 11/24.04.2012г. г.). 
  

 Планът е изготвен от Общинска работна група, и е в съответствие със заложените 
приоритети, цели, мерки и действия, заложени в Общинската стратегия за развитие на 
социалните услуги в община Враца 2011 – 2015 г., приета от ОбС – Враца с Решение № 

871/25.01.2011 г.  
( Протокол № 67). 

 Годишният план за развитие на социалните услуги в община Враца за 2013 г. е отворен и 

гъвкав документ, подлежащ на промяна, допълване и усъвършенстване, в отговор на 
възникнали нови потребности и в съответствие с променящите се условия, нормативна база и 

икономическа среда. 
 

Използвани съкращения (абревиатури) 

 
АСП Агенция за социално подпомагане 
ДАЗД Държавната агенция за закрила на детето 

ДБТ Дирекция Бюро по труда 
ДДД Делегирана държавна дейност 
ДДЛРГ Дом за деца лишени от родителски грижи 

ДМУ Дом за младежи с увреждания 
ДМСГД Дом за медико-социални грижи за деца 
ДП Домашен помощник 
ДПС Детска педагогическа стая 
Д „ СВ” Дирекция „ Социално включване” 

Д „ СП” Дирекция „Социално подпомагане” 

ДСХ Дом за стари хора 
ДЦДВУ Дневен център за деца и възрастни с увреждания 
ЕС Европейски съюз 
ЕСФ Европейски социален фонд 

ЗЖ Защитено жилище 
ЗМБ Звено “Майка и бебе” 

ЗМО Звено за мониторинг и оценка 
МТСП Министерството на труда и социалната политика 
МРРБ Министерство на регионалното развитие и благоустройство 

НЖ Наблюдавано жилище 
НПО Неправителствена организация 
НЦСР Национален център за социална рехабилитация 
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ОбС Общински съвет 
ОЗД Отдел “Закрила на детето” 

ОКЕ Общински координационен екип 

ОПРЧР Оперативна програма за развитие на човешките ресурси 

ОПРР Оперативна програма „ Регионално развитие” 

ПСВ Проект „ Социално включване” 

РДСП Регионална дирекция за социално подпомагане 
РУП Районно управление „ Полиция” 

СИ Специализирана институция 
СНЦ Сдружение с нестопанска цел 

СП Социално предприятие 
СТЦ Социално терапевтичен център 

СУ Социална услуга 
Ф „ СП” Фонд „ Социално подпомагане” 

ЦНСТ Център за настаняване от семеен тип 

ЦОП Център за обществена подкрепа 
ЦВН Център за временно настаняване 
„ЦПЗ-Враца” 

ЕООД 

„ Център за психично здраве-Враца” ЕООД 

ЦСРИ Център за социална рехабилитация и интеграция 
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ГОДИШЕН ПЛАН  

ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ВРАЦА 

ЗА 2013 Г. 
( В изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Враца 2011-2015 г.) 

 

 ВИЗИЯ: Община Враца – регион с достъпни, разнообразни и качествени социални услуги. 
 

 СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: Утвърждаване устойчив модел на социална местна политика, консолидираща услуги и ресурси за 

подобряване качеството на живота, максимална самостоятелност, пълноценна реализация и грижа за личността. 

 

Отговорни институции 

 

Приоритетни 

направления и цели 

Оперативни 

цели 

Дейности Източник 

на финансиране 
Индикатори за изпълнение 

Водеща 

организация 

Партньор 

Приоритетно 

направление 1: 

Превенция за деца и 

семейства в риск. 

Обща цел 1: 

Да се подобри грижата 

за децата в семейството 

чрез превенция на 

риска от изоставяне и 

неглижиране на децата 

 

1. Намаляване 
изоставянето на 
деца и 

настаняването им 

в специализирани 

институции и да 
се подкрепи 

задържането им в 
биологичното 

семейство. 

2. Осигуряване на 
условие за 
развитие на 
децата с 
увреждания, 
отглеждани в 
семейството. 

 

 

 

 

3. Осигуряване на 

1. Продължаване 
дейността на 
социалната услуга 
Звено „ Майка и 

бебе” (ЗМБ), с 
капацитет 6 двойки 

майка – бебе. 
 

 

 

2. Продължаване 
работата на Център 

за обществена 

подкрепа ( ЦОП),  с 
50 места, с обхват на 
потребители от 
общините Враца и 

Криводол. 

 

 

3. Продължаване 
дейността по проект 

Делегирана 
Държавна Дейност 
(ДДД) 

 

 

 

 

 

 

Делегирана 

държавна дейност 

 

 

 

 

 

 

 

По Проект 

„Социално 

включване” на 

Министерство на 

Работещо ЗМБ – Враца с 6 

бременни жени и майки с 
деца средногодишно, 

реализиращо дейността като 

междуобщинска и 

междуобластна социална 
услуга. Намален брой на 
изоставените деца, поне 10 на 
брой. 

 

 

Оптимизиране дейността и 

предоставяне на качествена 
услуга в общността; 
осигурена подкрепа на поне 
200 деца и семейства от 
рискови групи годишно.  

 

 

 

 

Функциониращ Общностен 

Община 

Враца 

 

 

 

 

 

 

 

Община 

Враца 

 

 

 

 

 

 

 

Община 

Враца 

 

 

Дирекция  

„Социално 

подпомагане”  

(Д „СП”) - 

Отдел  

„Закрила на 

детето”(ОЗД) 

 

 

Община 

Криводол,  

Регионална 

дирекция  

„Социално 

подпомагане” 

( РДСП), 

Д „СП” – 

ОЗД 

 

МТСП –  

Дирекция  

„ Социално 
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подкрепа на 
уязвимите 
семейства и деца 
за социално 

включване, за 
превенция на 
рисково 

поведение и 

неглижиране на 
децата. 
 

4. Осигуряване на 
равен достъп на 
децата от рискови 

общности и 

уязвими групи до 

качествено 

образование. 
 

 

 

 

 

„ Стимул”  за 
изграждане и 

разкриване на 
Общностен център 

за деца и семейства 

с функциониращ 

Център за ранна 
интервенция на 
уврежданията. 
 

4. Популяризиране 
на Приемната 

грижа като 

социална услуга  и 

осиновяването в 
общината. 
Реализиране и 

осъществяване на 
дейностите по 

проект „И аз имам 

семейство” 

 

5. Продължаване 
дейността на Дневен 

център за деца и 

възрастни с 
увреждания 

(ДЦДВУ)  

„ Зорница” – Враца, 
с капацитет 60 

места. 
 

труда и социалната 

политика ( МТСП) 

и Световна банка 

 

 

 

 

По проект 

BG051PO001-5.2.11 

“Приеми ме” 

ОП „РЧР”  

 

 

 

 

 

ДДД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

център за деца и семейства с 
капацитет 400 потребители – 

деца на възраст 0-7 г. и 

техните родители.  

 

 

 

 

 

Осигуряване на приемна 
грижа на минимум 4 деца от 
община Враца. 
 

 

 

 

 

 

 

Предоставяне на качествена  
грижа в социалната услуга в 
общността на  нуждаещи се 
деца и възрастни с 
увреждания, живеещи в 
семейна среда. 
Осигуряване възможност за 
трудова реализация на поне 
10 родители на деца с 
увреждане, посредством 

предоставяне на дневна 
грижа на децата им. 

Преодоляване на социалното 

изключване на деца и лица с 
увреждане. 

 

 

 

 

 

 

Община 

Враца 

 

 

 

 

 

 

Община 

Враца 

 

включване” 

 

 

 

 

 

 

РД „ СП”,  

Д” СП” –  

ОЗД, ЦОП 

 

 

 

 

 

АСП, 

Д „ СП”, 

ОЗД 
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Приоритетно 

направление 2: 

Деинституционализа- 
ция на грижата за децата. 
 

 

Обща цел 2: 

Да се постигне 
намаляване на броя на 
децата, отглеждани в 
специализира- 
ни институции в община 
Враца, закриване на 2 СИ 

за деца и 1 СИ за 
младежи и да се подобри 

качеството на 
резидентната грижа. 
 

1. Преразглеждане 
на планове за 
трансформиране и 

закриване на СИ. 

 

 

 

 

2.Извеждане на 
деца и младежи от 
СИ за отглеждане 
в семейна среда 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. Развиване на 
алтернативни 

социални услуги 

за предоставяне 
на резидентна 
грижа в среда, 
близка до 

семейната, за 
деца, които не 
могат да бъдат 
изведени в 
семейна среда. 
 

4. Намаляване 
броя и капацитета 
на СИ в община 
Враца. 
 

1. Продължава 
функционирането на  
Дом за деца, 

лишени от 

родителска грижа  

(ДДЛРГ) „ Асен 

Златаров” - Враца. 
с капацитет 75 места 
 

2. Разкриване на 
нова социална 
услуга „ Преходно 

жилище”, с 
капацитет 10 места. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Разкриване на 
нова социална 
услуга 
„Наблюдавано 

жилище” с 
капацитет 6 места 
 

 

 

 

 

 

4. Изграждане на 3 

(три) броя Център 

за настаняване от 

семеен тип (ЦНСТ) 

за деца с 

ДДД 

 

 

 

 

 

 

 

ДДД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По Проект „Живот 

в общността” 

 

 

 

 

 

 

 

 

По Проект на 

Министерство на 

регионалното 

развитие и 

благоустройство 

(МРРБ) –  

Оперативна 

програма  

„ Регионално 

Предоставяне на качествена 
грижа за деца лишени от 
родителски грижи в 
предучилищна и училищна 
възраст 
 

 

 

 

Решение на Общински съвет 
Враца и Заповед на 
изпълнителния директор на 
АСП. Реконструирана част от 
материалната база на ДДЛРГ 

„ Асен Златаров”. Разкрита и 

функционираща социална 
услуга за младежи от ДДЛРГ 

и други специализирани 

институции на възраст 16-18 

г. Оказана подкрепа за водене 
на самостоятелен живот  и 

реализация на поне 10 

младежи. 

 

Оказана подкрепа на 6 

младежи, напускащи СИ за 
подпомагане социалната 
интеграция, чрез създаване 
на умения и навици за 
самостоятелен живот. 
 

 

 

 

 

Стартирали строителни 

дейности за изграждане на 3 

ЦНСТ за деца с увреждания, 

Община 

Враца 

 

 

 

 

 

 

Община 

Враца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Община 

Враца 

 

 

 

 

 

 

 

 

Община 

Враца 

 

 

 

 

 

 

 

РДСП,  

Д „ СП”, ОЗД 

 

 

 

 

 

 

Д „ СП”, 

ОЗД, 

Неправител-

ствени 

организации 

(НПО) 

 

 

 

 

 

 

ОП „РЧР" 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП „ РР” – 

МРРБ,  

Държавна 

агенция  

„ Закрила на 

детето” 

(ДАЗД), 

РДСП,  

Д „ СП” - 
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5.Подпомагане 
социалната 
интеграция на 
младежите, 
напускащи СИ. 

 

 

 

увреждания и 1 

(един) брой 

Защитено жилище 
(ЗЖ) за деца и 

младежи с 
увреждания по  

Схема за директно 

предоставяне на 
безвъзмездна 
финансова помощ: 

BG161PO001/1.1-

12/2011 „ Подкрепа 
за 
деинституционали- 

зация на социални 

институции, 

предлагащи услуги 

за деца в риск”. 

 

5. Продължаване 
дейността на 
Наблюдавано 

жилище – Враца, с 
капацитет 4 места. 

развитие” (ОПРР) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДДД 

настанени в Дом за медико-

социални грижи за деца 
(ДМСГД) – Враца и други 

Специализирани институции 

(СИ) в страната, както и деца 
от общността – общ 

капацитет – 42 места;  
1 ЗЖ за деца и младежи от 
СИ и от общността – 

капацитет – 8 места. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Оказана подкрепа на 4 

младежи, напускащи СИ за 
подпомагане социалната 
интеграция, чрез създаване 
на умения и навици за 
самостоятелен живот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Община 

Враца 

ОЗД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РДСП,  

Д „ СП”,  

Дирекция  

„ Бюро по 

труда” (ДБТ), 

СИ и др. 

Приоритетно 

направление 3: 

Социално включване на 
общности в 
неравностойно 

положение и уязвими 

групи. 

 

Обща цел 3: 

Да се създадат условия за 
социално включване и 

интегриране на 
максимален брой хора от 
общностите в 

1. Осигуряване на 
условия за 
пълноценен и 

достоен живот на 
хората с 
увреждания в 
семейна среда. 
 

 

2.Намаляване 
броя на хората с 
увреждания в СИ, 

чрез развитие на 
алтернативна 

1. Разкриване на 1 

Дневен център за 
лица с психични 

разстройства, 
Социална услуга в 
общността  с 
капацитет 10 лица 
 

 

2.Разкриване на 1 

брой „Защитено 

жилище” за лица с 
психични 

разстройства, с 

ДДД 

 

 

 

 

 

 

 

ДДД 

 

 

 

 

 

Осигуряване на качествена 
грижа и подходяща среда за 
лица с психични заболявания. 
 

 

 

 

 

Предоставяне на социална 
услуга в общността -
резидентен тип на лица с 
психични разстройства за 
които няма алтернатива да 
останат в обичайната семейна 

Община 

Враца 

 

 

 

 

 

 

Община 

Враца  

 

 

 

 

Д „ СП” 

 

 

 

 

 

 

 

Д „ СП” 

 „Център за 

психично 

здраве 
( ЦПЗ)-

Враца”  
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неравностойно 

положение, уязвимите 
групи и индивиди, в 
т.ч.ромската общност в 
община Враца. 
 

 

резидентна грижа 
от семеен тип. 

 

 

 

 

3. Осигуряване 
достъп до 

развитие на 
етническите 
общности в 
неравностойно 

положение и 

уязвими групи. 

 

 

 

 

4. Създаване на 
условия за 
реинтеграция на 
рискови 

общности, 

индивиди и 

уязвими групи с 
рисково и 

зависимо 

поведение. 
 

5.Осигуряване на 
условия за 
пълноценен и 

достоен живот на 
хора с увреждания 
и самотно 

живеещи в 
семейна среда 

капацитет 8 места-
социална услуга в 
общността от 
резидентен тип 

 

 

3. Функциониране 
на 1 ( един) Център 

за социална 

рехабилитация и 

интеграция  

( ЦСРИ)  – нова 
социална услуга в 
общността, с 
капацитет 20 места 
. 

 

 

4. Разкриване на 1 

(един) 

Кризисен център за 

деца в риск -

социална услуга в 
общността – 

резидентен тип, с 
капацитет 15 места. 
 

 

 

5. Продължаване 
дейността на Дом за 
възрастни хора с 
умствена 
изостаналост (ДВХ 

УИ) – с. Три 

кладенци, с 
капацитет 41 места. 
 

 

 

 

ДДД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общински бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДДД 

 

 

 

 

 

 

 

По Проект „Помощ в 

дома” 

среда.  
 

 

 

Реализиране на дейности по 

предоставяне на качествена 
услуга на лица с увреждания- 
медицинска и социална 
рехабилитация; социални, 

правни, здравни, 

психологически и др. 

консултации от специалисти; 

трудо- и психотерапия; 
усвоени умения за 
самостоятелен живот. 
 

 

Реконструирана сграда и 

настанени поне 15 деца 
средногодишно, жертви на 
насилие и неглижиране. 
Превенция на риска. 
 

 

 

 

 

Трансформирана жизнена 
среда за лицата с увреждания 
и създадена организация на 
предоставяне на услугата, 
наподобяваща условията на 
малкия групов дом. 

 

 

 

Осигуряване на качествена 
грижа в семейна среда на 

 

 

 

Община 

Враца 

НПО 

“ОПОРА” БГ 

 

 

 

 

 

 

Община 

Враца 

 

 

 

 

 

 

 

 

Община 

Враца 

 

 

 

 

 

 

Община 

Враца 

 

ЕООД, 

Д „ СП” 

 

  

Д „СП” 

РД”СП”, 

Д”БТ” 

 

 

 

 

 

 

 

РДСП,  

Д „ СП” – 

ОЗД, РУП- 

ДПС и др. 

 

 

 

 

 

 

Д „ СП” 

 

 

 

 

 

 

ОП „РЧР” 
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Предоставяне на 
социални услуги в 
общността: 
Дейности:  

•" Социален 

асистент”, с  
капацитет 200 места;  
• „Личен асистент”, 

с капацитет 300 

места;  
•”Домашен 

помощник”, с 
капацитет 100 места 

лица в неравностойно 

положение в т.ч лица с 
увреждания и  самотно 

живеещи възрастни хора. 

Приоритетно 

направление 4: 

Грижа за старите хора. 
 

Обща цел 4: 

Да се подобри 

качеството на живота на 
старите хора във всички 

населени места в община 
Враца. 
 

1. Развиване на 
широка мрежа от 
услуги в 
общността за 
осигуряване на 
условия за 
спокоен и достоен 

живот на старите 
хора в домашна 
среда. 
 

 

2. Осигуряване на 
достъп на старите 
хора до 

качествена 
резидентна грижа 
в среда, близка до 

домашната. 

1. Разширяване  
дейността на Дом за 
стари хора (ДСХ) 

„ Зора” – Враца, 
увеличаване 
капацитета от 50 на 
60 места. 
 

 

 

 

2. Продължаване  
дейността на 
Домашен социален 

патронаж, с 
капацитет 350 лица. 
 

 

 

3. Продължаване 
подкрепата за 
дейността на 
Клубовете на 
пенсионера. 

ДДД 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общински бюджет 

 

 

 

 

 

 

Общински бюджет 

 

 

 

 

 

ДДД 

Фонд „ Социална 

Предоставени битови, 

здравни и социални услуги с 
високо качество на 60 

самотни стари хора. 
 

 

 

 

 

 

Предостявяне на услугата на 
нуждаещи се самотни 

възрастни и стари хора и 

лица с увреждания в поне 5 

от селата в община Враца. 
 

 

 

Запазване броя на разкритите 
клубове, подготовка за 
разкриване на нови. 

Създадена добра материална 
база и условия за пълноценен 

живот. 

Община 

Враца 

 

 

 

 

 

 

 

Община 

Враца – 

Общинско 

предприятие 
 „ Социални 

дейности” 

 

 

 

Община 

Враца – 

Общинско 

предприятие 
 „ Социални 

дейности” 

РДСП,  

Д „СП” 

 

 

 

 

 

 

 

Д „СП”, 

кметства 

 

 

 

 

 

 

Д „ СП”, 

кметства 

 

 

 

 

Ф „СЗ” на 
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4. Предоставяне на 
сезонната услуга 
 „ Обществена 

трапезария” с 
капацитет 98 

потребители 

средномесечно. 

 

закрила” на МТСП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осигуряване на безплатен 

топъл обяд за лица и 

семейства на социално 

подпомагане, самотно 

живеещи възрастни и стари 

хора и деца и лица с 
увреждания, с ниски пенсии 

или без доходи, скитащи и 

бездомни. Годишен обхват -
200 потребители на услугата. 

 

Община 

Враца – 

ОП„Социални 

дейности” 

 

 

 

 

МТСП,  

Д „ СП”. 

 

Приоритетно 

направление 5: 

Развитие на човешките 
ресурси. 

 

Обща цел 5: 

Да се повиши качеството 

и ефективността на 
социалните услуги чрез 
изграждане на 
необходимия капацитет 
за управление на 
общинско ниво и чрез 
осигуряване на 
квалифициран и 

компетентен персонал за 
предоставяне на услуги. 

1. Да се 
стимулира 
развитието на 
административния 
и организационен 

капацитет за 
управление на 
социални услуги. 

 

 

 

2. Да се осигури 

подкрепа за 
персонала на 
социалните 
услуги за развитие 
на 
професионална- 
та квалификация и 

умения  
всъответствие със 
съвременните 
изисквания и 

стандарти. 

1. Курсове за 
обучение на 
специалисти за 
реализиране 
дейностите на 
Общностен център 

за деца и семейства. 
 

 

 

 

2. Обучения на 
екипа за управление 
на дейностите по 

Схема за 
предоставяне на 
безвъзмездна 
финансова помощ 

BG161PO001/1.1-

12/2011 „ Подкрепа 
за 
деинституционализа
ция на социални 

институции, 

предлагащи услуги 

за деца”. 

 

По Проект  

„Социално 

включване” 

 

 

 

 

 

 

 

В рамките на 

Проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведени обучения на 3 

специалисти от Общинска 
администрация, 16 

специалисти от 
мултидисциплинарния екип 

за реализиране на социалната 
услуга „ Общностен център 

за деца и семейства” и 20 

специалисти от мрежата на 
детски заведения в община 
Враца. 
 

 

 Проведени обучения на 
екипа, за управление 
дейностите по Проекта. 
Проведени обучения на 
екипа, съгласно план на 
ДАЗД и МРРБ. 

МТСП, 

Община 

Враца 

 

 

 

 

 

 

 

Община 

Враца, ДАЗД, 

МРРБ 

 

 

 

 

 

 

 

Д „ СП”, 

Заведения за 

социални 

услуги, НПО 

и др. 

 

 

 

 

 

 

РДСП,  

Д „СП” и др. 
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Приоритетно 

направление 6: 

Изграждане на 
междуобщинско 

партньорство и 

междусекторно 

сътрудничество. 

Обща цел 6: 

Да се повиши 

ефикасността на 
услугите и допълване на 
наличните ресурси чрез 
развитие на 
междуобщинско 

партньорство и между-

секторно сътрудничест-
во. 

1. Стимулиране на 
между-

общинското 

партньорство в 
социалните 
услуги. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Утвърждаване 
на ефективни 

механизми за 
междусекторно 

сътрудничество и 

развитие на 
смесени услуги. 

1. Провеждане на 
работни срещи на 
Общински 

координационен 

екип и Областен 

координационен 

екип за 
координиране 
дейностите по 

изпълнение на 
Общинската и 

Областна стратегии 

за развитие на 
социалните услуги 

2011 – 2015 г. 
 

2. Провеждане на 
работни среща с 
представители на 
общините в област 
Враца за 
набелязване 
дейности за 
партньорство в 
предоставянето на 
социални услуги на 
междуобщинско 

ниво. 

В рамките на 

бюджетите на 

Община Враца и 

Областна 

администрация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамките на 

бюджетите на 

съответните 
общини. 

Проведени поне 2 работни 

срещи за съгласуване 
дейностите по изпълнение на 
заложените дейности в 
Общинската и Областна 
стратегии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведени минимум 2 

работни срещи с кметове и 

представители на 
администрацията на 
общините; набелязани мерки 

и дейности за 
междуобщинско  

партньорство и изготвен 

протокол за сътрудничество. 

Община 

Враца; 

Областна 

администра-

ция Враца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Община 

Враца, РДСП 

РДСП, ДСП, 

НПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кметове на 

общини в 

област Враца,  

Д „ СП”, 

НПО и др. 

 

 

Съгласувал,                                                                                                                     Съгласувал, 

СВЕТОЗАР ЛУКАНОВ:                                                                                              НЕЛИ СТОЯНОВА: 

Зам. - кмет „Здравеопазване и социални дейности”                                           Директор Дирекция „ Социално подпомагане” – Враца 
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ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ №149 

ЗА – 27 

ПРОТИВ – няма 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №149 

 

21.Утвърждаване на Обществен съвет за съдействие и помощ при извършване на               

дейностите по социално подпомагане и упражняване обществен контрол върху                        

тяхното осъществяване 
       Докладва: Светозар Луканов 

       Зам.кмет на Община Враца 

 

Изказаха се: С.Илчева, Д.Димитрова и Св.Луканов. 
При представянето на докладната записка и проекта за решение вносителя направи 

следната корекция: В основанията на проекта за решение вместо т.1 да се запише т.23 и след 

чл.35 да се добави ал.1. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 150 

 

ОТНОСНО: Утвърждаване на Обществен съвет за съдействие и помощ при 

извършване на дейностите по социално подпомагане и упражняване обществен контрол 

върху тяхното осъществяване 
 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.35, ал.5 от Закона за 
социално подпомагане и чл.52, ал.1 от ППЗСП 

 

РЕШИ: 

 

Утвърждава Обществен съвет за съдействие и помощ при извършване на дейностите по 

социално подпомагане и упражняване на обществен контрол върху тяхното осъществяване в 
състав: 
 

Председател: Светозар Луканов – зам.кмет „Здравеопазване и социални дейности” 

Членове: 
1.Димитрийка Цанова – директор Регионална дирекция „Социално      подпомагане”; 

2.Нели Стоянова – директор Дирекция „Социално подпомагане” – Враца; 
3.Маргарита Ангелова – директор Дирекция „Бюро по труда” – Враца; 
4.Малина Николова – общински съветник в Общински съвет – Враца; 
5.Радка Тошева – общински съветник в Общински съвет – Враца; 
6.Стефка Кузманова – началник отдел „Социални и младежки дейности”; 

7.Анита Иванова – директор ДДЛРГ „Асен Златаров” Враца; 
8.Ивалина Симеонова – директор Общинско предприятие „Социални дейности” Враца. 
 

ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ №150 

ЗА – 22 

ПРОТИВ – няма 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 5 

ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №150 

 

22.Приемане на Програма за развитие на туризма в община Враца за 2012 година. 

Докладва: Красимир Богданов 

       Зам.кмет на Община Враца 
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 При представяне на докладната записка и проекта за решение вносителя направи 

следното допълнение на проекта за решение: Да се допълни израза: „…съгласно Приложение 1, 

неразделна част от проекта за решение” и на Програмата за развитие на туризма в община 
Враца през 2012 година да се отбележи, че е Приложение 1. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 151 

 

ОТНОСНО: Приемане на Програма за развитие на туризма в община Враца за 2012 

година 

  

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.10, ал.1   от  Закона за туризма 
                                                                                                          

РЕШИ: 

 

           Приема  Програма за развитие на туризма в община Враца през 2012 година, съгласно 

Приложение 1, неразделна част от решението. 

Приложение 1 

 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ВРАЦА ЗА 2012 ГОДИНА 

 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Годишната програма за развитие на туризма в Община Враца за 2012 година, 
разработена на основание чл.10 ал.1 от Закона за туризма е  оперативен документ за 
реализация на основните приоритети и цели за развитието на общината.   

Политиката на община Враца за развитието на туризма е на базата на Закона за 
туризма, в който са дефинирани мероприятията, които следва да се изпълнят в съгласие с 
Националната стратегия за развитие на туризма и тяхното функциониране в съответствие с 
постъпленията от туристически данък и такси от категоризации на туристически обекти на 
територията на общината. 
 

II. ЦЕЛИ 

 

Основните цели на Годишната програма за развитие на туризма във Враца са: 
1. Повишаване привлекателността на община Враца и превръщането и в туристически 

център чрез целенасочено и функционално използване на природните и антропогенните 
дадености на региона, утвърждаването и като туристическа дестинация в България, страните 
от Европейския съюз и другите основни чуждестранни пазари. 

2. Обединяване на съществуващите атракции и продукти в един цялостен, 

комплексен туристически продукт. Повишаване привлекателността на общия туристически 

продукт на Враца чрез благоустрояване на инфраструктурата, обслужваща туризма, чрез 
развитие на туристическите атракции, опазване, подобряване състоянието и експониране на 
културно-историческото наследство, както и чрез контрол на качеството на туристическите 
услуги. Тази цел ще бъде постигната единствено на база изграждане и поддържане на добре 
функциониращо сътрудничество между Община Враца като водеща институция, браншовите 
туристически  сдружения и всички местни фактори, които формират туристическия продукт на 
общината. Необходимо е да бъде наложена единна професионална етика, валидна за всички 

звена, обслужващи туризма в града, с цел да се постигне най- високо качество на  комплекс 
от съпътстващи услуги. 
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3. Повишаване броя на организираните групови и индивидуални туристи в града, както и 

увеличаване на престоя им. 

4. Развитие на публично – частно партньорство за дългосрочна експлоатация на 
туристическите обекти, чрез сключване на концесионни договори. 

 

III. ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙНОСТИ НА ПРОГРАМАТА 

 

Програмата за развитие на туризма в община Враца през 2012 година предвижда 
следните основни дейности, съгласно Закона за туризма: 

1. Изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на 

територията на Общината. 

► Подобряване на условията за достъп до места с потенциал за развитие на туризма. 
►Поддържане на маркировката на  туристическите маршрути. 

►Поставяне на художествено осветление на скалите. 
►Изграждане на нови маршрути за отдих и спорт.   
►Развитие на туристическата инфраструктура в Природен парк „Врачански Балкан”, с 

цел превръщането му в алтернативен целогодишен туристически център от национално 

значение. 
2. Опазване, поддържане и развитие на зелените площи. 

► Хигиенизиране и поддръжка на озеленените площи и декоративна растителност 
около заведенията за хранене, развлечение и парковете. 

► Почистване на пространствата около туристическите обекти. 

► Подобряване на сметосъбирането и сметоизвозването. 

► Участие в национални, областни и общински инициативи за почистване и опазване на 
природната среда. 

3. Организация на информационното обслужване на туристите. 
► Изграждане на унифицирана система за визуализация  на туристическите обекти  на  2 

езика/указателни табели, карти и стойки за ориентация на забележителностите/. 
► Поставяне на информационни табла, указателни табели, карти за културно-

исторически и  природни дадености на ключови места в общината. 
► Създаване и поддържане на специализиран туристически информационен сайт за 

Община Враца, който да представя съвременна информация за града като туристическа 
дестинация, с повече данни за културно-историческите паметници, хотелиерското предлагане, 
възможности за екстремни спортове и развлечения, природните дадености, с използване на 
богат текстов и снимков материал. 

► Съвместна дейност с Природен парк „Врачански Балкан”, за информационно 

обслужване на туристите в Природозащитен  център „Натура”. 

4. Реклама в страната и в чужбина на туристическите обекти, намиращи се на 

територията на общината. 

► Включване на Община Враца като атрактивна туристическа дестинация в 
специализирани сайтове. 

► Издаване на рекламни материали, дипляни, брошури, пътеводител и карта на Враца. 
► Включване с рекламни материали в специализирани издания. 
► Издаване на информационен бюлетин. 

► Участие в туристически борси и форуми, съвместно с представители на хотелиерския 
и туристическия бизнес. 

► Провеждане на мероприятия с обществена значимост, съвместно с културни, 

образователни и други институции с цел популяризиране на съпътстващи туристически 

продукти. 

5. Други дейности. 

►Извършване на маркетингово проучване за състоянието на туризма и създаване на 
маркетингова стратегия за разпространяване на информация за туристическия продукт като 

част от една цялостна стратегия за популяризиране на района. 
►Успешна реализация на проект „Леденика – туризъм без сезони”. 
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►Обединяване на съществуващите атракции и продукти в един цялостен, 

комплексен туристически продукт „Враца – врата към древността” 

► Публично представяне на проекти и програми, свързани с развитието на туризма в 
общината. 

► Изработване на система за ефективно партньорство между Община Враца, 
туристическите субекти и браншовите туристически сдружения в името на качеството на 
туристическия продукт. 

► Изработване на система за ефективен контрол спрямо туристическите обекти от 
страна на Община Враца, Дирекция ОКСТ, съвместно с Дирекция ФИАМПОС за максимална 
събираемост на дължимите средства, спазване критериите на обслужване, съответстващо на 
категориите, както и на единната професионална етика. 

► Проучване възможности за участие и разработване на проекти на ЕС с туристическа 
насоченост в тясна координация с дирекция „Протокол, администриране на проекти и 

международно сътрудничество” и други структури имащи отношение към туризма. 
►Обновяване и възстановяване на паметници на културата и атрактивно експониране на 

археологическите находки. Развитие на културен, фестивален и религиозен туризъм. 

 

ІV. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА 

ТУРИЗМА В ОБЩИНА ВРАЦА ПРЕЗ 2012 г. 
1.Приходна част на програмата за развитие на туризма в община Враца за 2012г. 
Средствата за развитие на туризма и реализирането на посочените дейности, съгл. 

чл.16, ал.2 от ЗТ се набират от: 

► Туристически данък, определен от Общинския съвет по реда на ЗМДТ ; 

► Такси за категоризиране на туристическите обекти по чл. 55, ал.4 от ЗТ 

► Наложени от кмета глоби и имуществени санкции по ЗТ; 

► Средствата, предоставени за изпълнение на целеви програми и споразумения; 
► Дарения и помощи, средства по международни програми споразумения; 
► Лихви; 

►Други източници. 

2. Разходна част на програмата за развитие на туризма в община Враца за 2012г. 
Съгласно чл.61т. от ЗМДТ приходите от туризъм се изразходват по приета от  

Общински съвет – Враца годишна програма за развитие на туризма, единствено за 

дейности по чл.10, ал.2 от Закона за туризма: 

► Изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията 
на общината; 

► Опазване, поддържане и развитие на зелените площи; 

► Изграждане на информационни туристически центрове и организацията на 
информационното обслужване на туристите; 

► Реклама в страната и в чужбина на туристическите обекти, намиращи се на 
територията на общината. 

V. ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ 

НА ТУРИЗМА ЗА 2012 Г. /От целеви средства за туризъм за 2012 г./ 
 

Остатък от 2011 г.:   37 335 лв. 

Очаквани приходи за 2012 г. 22 000 лв. 

в това число: 

от категоризация на обекти    9 000 лв. 
от туристически данък  13 000 лв. 
Общо за 2012 г.:   59 335 лв. 

 

VI. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 
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Мярка/дейност Отговорник Срокове Партньори 

Необходи
ми 

средства 

Източник 

на средства 

2012г. 
М 1: 

Поставяне на 
художествено осветление 
на скалите 

 

 

Община Враца 

 

До края на 
2012г. 

 

Община Враца 

 

20 000лв. 
Средства 
съгласно ЗТ 

М 2: 

Изграждане на нови 

маршрути за отдих и 

спорт 

Община Враца, 
ПП”Врачански 

Балкан” 

До края на 
2012г. 

 8 000лв. 
Средства 
съгласно ЗТ 

М 3: 

Поддържане на 
туристически маршрути, 

поставяне на химически 

тоалетни 

ПП”Врачански 

Балкан”, 

ТД”Веслец” и 

Община Враца; 

 

регулярно 

КСВТ, 

врачанските 
училища 

доброволе
н труд 

 

М 4: 

Изграждане на единна 
система за визуализация 
на туристическите обекти  

на 2 езика (указателни 

табели, карти, билбордове 
и информационни табла) 
на ключови места в 
общината 

КСВТ 2012г. 

Външен 

изпълнител  

(чрез 
договаряне или 

конкурс) 

5 000 лв. 
Средства 
съгласно ЗТ 

М 5: 

Създаване и поддържане 
на специализиран сайт за 
популяризиране на 
туристическите обекти и 

възможности за 
настаняване. 

 

 

Община Враца 

 

2012г. 
Информац. 

център 
5 000 лв. 

Средства 
съгласно ЗТ 

М 6: 

Участие на туристически 

борси и форуми  в 
страната 

Община Враца 2012г. 

Община Враца, 
хотели, 

ПП”Врачански 

Балкан” 

12 000 

 

Средства 
съгласно ЗТ 

и средства 
от 

заинтересо-

вани страни 
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Мярка/дейност Отговорник Срокове Партньори 

Необходи
ми 

средства 

Източник 

на средства 

М 7: 

Представяне  на Община 
Враца в туристически 

сайтове(след проучване и 

преценка) 

Община Враца 2012 г. Община Враца 1000 лв. 

Средства 
съгласно ЗТ, 

средства от 
заинте-

ресованите 
страни 

М 8: 

Издаване на  
информационен бюлетин 

за събитията в областта на 
туризма 

Община Враца 
На 2 

месеца 

Хотелите и тур. 

фирми и 

ПП’Врачански 

Балкан’ 

  

М 9: 

Издаване на рекламни 

материали, дипляни и 

брошури, каталози 

пътеводител и карта на гр. 

Враца 

 

КСВТ 
По 

тримесечия 
Община Враца 5335 

Средства 
съгласно ЗТ 

М 10: 

Провеждане на 
мероприятия с 
обществена значимост, 
съвместно с културни, 

образователни   и   други  

институции  с  цел  

популяризиране  на  
съпътстващи 

туристически продукти. 

 

Община Враца 

Регулярно, 

в 
зависимост 

от 
интересите 

Тур. фирми, 

хотелите, РИМ 

и други  

организации 

3000 

Средства 
съгласно ЗТ 

 

М 11: 

Създаване на възможност 
за устойчиво развитие на 
туризма чрез реализация 
на проекта „Леденика – 

туризъм без сезони” 

Община Враца - 
бенефициент 

2012г. Община Враца  

Общински 

бюджет и 

ОП 

ОБЩО:    59 335лв.  

 

Програмата за развитие на туризма в Община Враца за 2012 г. е утвърдена от Общински 

съвет – Враца на заседание, проведено на 24.04.2012 г. (Решение № 151 по Протокол № 

11/24.04.2012 г.). 
 

Годишната програма за развитие на туризма в Община Враца за 2012 година е 
разработена и приета от Консултативния съвет по въпросите на туризма на 05.04.2012г.на 
основание чл.10 ал.1 от Закона за туризма и  цели реализация на основните приоритети и 

цели за развитието на общината.   
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 Програмата за развитие на туризма в Община Враца за 2012 г. е отворен и гъвкав документ, 
подлежащ на промяна, допълване и усъвършенстване, в отговор на възникнали нови потребности и в 
съответствие с променящите се условия, нормативна база и икономическа среда. 
 

ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 151 

ЗА – 24: Анг.Иванов, Б.Ничев, Б.Стоев, В.Стаменов, В.Кръстев, Вл.Ценов, Г.Комитски, 

Зл.Карамелска, Ив.Узунов, К.Динкова, К.Беков, Кр.Донов, Кр.Ангелов, М.Каменова, 
М.Петрова, М.Кирилова, М.Костов, Н.Найденова, П.Аврамова, Пл.Кръстев, Пл.Ганецовски, 

С.Илчева, Х.Георгиева и Цв.Коцев. 
ПРОТИВ – няма 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма   

ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 151 

 

23.Разни. Питания на граждани. 

Даде се думата на Петко Мачорски – жител на Община Враца, който отправи следните 
питания към кмета на Община Враца: 

1.На какво основание беше назначен Рашо Тарльовски, питам в качеството си на 
данъкоплатец, на граждански договор и какъв ще му бъде приноса за Община Враца? 

2.Как ще се справи кмета с безработицата в Община Враца, тъй като в момента стотици 

граждани, млади хора с висше образование са без работа, а в същото време назначава на работа 
личности , които са над пенсионна възраст? Тези хора мисля, че трябва да бъдат освободени. 

Визирам г-жа Стефка Мерджанкова. 
3.В общественото пространство се говори много за Вашия негативизъм като кмет на град 

Криводол. Говори се за липса на средства в размер на 13 млн. лева. ако това се докаже 
умолявам общинските съветници да наблюдават дейността на кмета и на част от колектива му. 

 

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

заседанието в 17,05 часа. 
 

 

 

инж. Петя Аврамова 
Председател на Общински съвет – Враца   
 

 

Изготвил протокола: 
   Цветелина Йорданова  


