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П Р О Т О К О Л   № 3 
 

 Днес 27.12.2011 година от 10,00 часа се проведе редовно заседание на Общински 
съвет – Враца. 
 Присъстваха 37 общински съветници.  

Председателят на Общински съвет – Враца инж. Петя Аврамова обяви новоизбраният 
общински съветник г-жа Соня Илчева, съгласно решение на Общинска избирателна комисия 
– Враца. Г-жа Соня Илчева положи клетва и подписа клетвеният лист на основание чл.23, 
ал.2 и чл.32, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА в присъствието на Боряна Стаменова – Зам.председател 
на ОИК – Враца. 

Инж. Петя Аврамова обяви, че постъпилите заявления за сформиране групи 
общински съветници от ПП „ЗНС” и ПП „ВМРО-ДЕИ” са заведени в регистъра на групите 
общински съветници, съответно под № 4 и № 5. На основание чл.19, ал.3 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет – Враца, неговите комисии и 
взаимодействието с общинска администрация същите ще бъдат отписани от регистъра. 
 Председателят на общинския съвет обяви кворум в залата, откри заседанието в 
съответствие с чл.49, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и даде думата за 
разисквания и предложения по проекта за дневен ред: 
 Направиха се следните предложения за изменение и допълнение на проекта за дневен 
ред: 

1.Да отпадне от дневния ред Докладна записка относно: Отдаване под наем на части 
от имот, публична общинска собственост и на нейно място като т.16 да се включи Докладна 
записка относно: Осигуряване на съфинансиране по проект ИСКРА – Иновативен социален 
комплекс от резидентни алтернативи. 
Предложението се подложи на гласуване и прие със следния вот: 
ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА – 35 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
 2.Да отпадне от дневния ред Докладна записка относно: Прекратяване на 
съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот – урегулиран поземлен 
имот УПИ Х-282, кв.33 по действащия Устройствен план на с.Паволче и на нейно място като 
т.19 да се включи Докладна записка относно: Изменение на Решение №1082/14.09.2011г. 
Предложението се подложи на гласуване и прие със следния вот: 
ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА – 36 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
 3.Да се включи като т.27 Докладна записка относно: Връщане на отпуснат заем. 
Предложението се подложи на гласуване и прие със следния вот: 
ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА – 36 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
 

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

1.Питания. 
2.Приемане промяна в състава на постоянните комисии към Общински съвет – Враца 

за Мандат 2011-2015 
      Докладва: инж.Петя Аврамова 
      Председател на Общински съвет-Враца  
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3.Упълномощаване на представител на Общински съвет - Враца за член на Областен 
съвет за развитие на Област Враца 

      Докладва: инж.Петя Аврамова 
      Председател на Общински съвет-Враца  
4.Упълномощаване на представители на Община Враца за участие в Общото 

събрание на „ВиК”ООД – Враца, МБАЛ”Христо Ботев” – Враца, „Екопроект”ООД - Враца, 
„Свежест”ООД – Враца, „Дружество за заетост”ООД - Враца 

      Докладва: инж.Петя Аврамова 
      Председател на Общински съвет-Враца  
 5.Удължаване срока на ликвидация на „Стоматологичен център – I” ЕООД – Враца /в 

ликвидация/. 
      Докладва: инж.Петя Аврамова 
      Председател на Общински съвет-Враца 
6.Вземане решение за удължаване срока на предоставения безлихвен заем на 

общинското дружество „Център за кожно-венерически заболявания” – Враца ЕООД (ЦКВЗ). 
      Докладва: д-р Антонио Георгиев 
      Общински съветник 
7.Откриване на процедура за провеждане на публичен подбор за избор на Управител 

на „БКС” ЕООД – Враца, собственост на Община Враца 
      Докладва: инж.Петя Аврамова 
      Председател на Общински съвет-Враца 
8.Одобряване структурата и общата численост на общинска администрация - Враца. 
      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца 
9.Приемане на корекции в План-сметка за разходите за поддържане на чистотата, 

сметосъбирането и сметоизвозването за Община Враца до края на 2011г. 
      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца 
10. Приемане на План-сметка за Дейност “Чистота” за 2012 година. 
      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца 
11. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

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

      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца 
12.Попълване на възникналия временен недостиг на средства за финансиране на 

местните дейности. 
      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца  
13.Изразяване предварително съгласие за преминаване на линеен инфраструктурен 

обект, през поземлени имоти, общинска собственост, по чл.25, ал.4 и ал.5, във връзка с ал.3, 
т.1 от ЗСПЗЗ. 

      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца 
 
14.Определяне на концесионер на концесия за услуга с предмет: управление и 

поддържане на имоти, публична общинска собственост, както следва: 
 1.Сграда „Старата къща”, актувана с АПОС № 1650/05.10.2009г.; 
 2. Къща – музей „Андрей Николов”, актувана с АПОС № 1383/11.07.2008 г.; 
 3. Подземен паркинг, пл. „Христо Ботев”, актуван с АПОС № 920/22.11.2005г. 

      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца 
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15.Отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост. 
      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца 
16. Осигуряване на съфинансиране по проект ИСКРА – Иновативен социален 

комплекс от резидентни алтернативи. 
      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца 
17.Предоставяне на земеделски земи от ОПФ (включени в списъците на имоти по 

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

      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца 
18.Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим 

имот – урегулиран поземлен имот УПИ Х-395, кв.60 по действащия Устройствен план на 
с.Згориград. 

      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца 
19. Изменение на Решение №1082/14.09.2011г. 
      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца 
20.Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим 

имот –поземлен имот с идентификатор 12259.1020.382 по Кадастралната карта или УПИ V-
124, кв.413, ЦГЧ по действащия Устройствен план на гр.Враца. 

      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца 
21.Продажба  на земя, частна общинска собственост, съставляваща  урегулиран 

поземлен имот – УПИ ІІ-46, кв.36, ж.к."Дъбника", гр.Враца (поземлен имот с идентификатор 
12259.1010.327  по Кадастралната картата)  в полза на собственика на  построена в него 
сграда. 

      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца 
22.Учредяване право на строеж върху общинска земя, съставляваща УПИ ІV, кв.234-

а, „Източна промишлена зона”, гр.Враца (поземлен имот с идентификатор 12259.1021.184  
по Кадастралната картата), за изграждане на трафопост БКТП 10/0,4 kVA - обект от 
техническа инфраструктура. 

      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца 
23.Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим 

имот – урегулиран поземлен имот УПИ II99,71, кв.67, ж.к. река Лева по действащия 
Регулационен план на гр.Враца, одобрен с Решение № 959/19.04.2011г. на Общински съвет – 
Враца. 

      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца 
24.Управление на обект – помещение в Зала за пневматична стрелба, предоставено за 

управление на Общинско предприятие „Спорт и туризъм” – Враца. 
      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца 
25.Допълване и актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с 

недвижими имоти частна общинска собственост. 
      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца 
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26.Безвъзмездно придобиване правото на собственост върху недвижим имот частна 
държавна собственост, представляваща сграда Исторически музей, находяща се на пл. 
„Христо Ботев” № 2, гр.Враца. 

      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца 
27. Връщане на отпуснат заем. 
      Докладва: Васил Драганов 
      Общински съветник 
28.Разни. Питания на граждани. 

 
Дневния ред се прие със следния вот:  
ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА – 37 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

 
След направените разисквания Общински съвет взе следните решения:  
 
1.Питания. 
Общински съветници отправиха следните питания към Кмета на Община Враца: 
М.Петрова: На следващото заседание на Общински съвет – Враца да се предостави 

информация относно: 1.Поименно изброяване на сключените от Кмета на Община Враца 
граждански договори с физически лица. 2.Поименно изброяване на сключените от Кмета на 
Община Враца граждански договори с пенсионирани за прослужено време и старост лица. 
3.Предмета на сключените граждански договори по т.1 и т.2. 3.Размера на възнаграждението 
за всеки един от гражданските договори. 5.Срок на сключените граждански договори. 

М.Николова: 1.Относно: Кандидатстване на Община Враца по Проект „Красива 
България” за 2012г. В тази връзка по коя от мерките: 01 „Подобряване на градската среда”; 
02 „Подобряване на социалната инфраструктура”;  02-01 „Социални услуги от резидентен 
тип”; 02-02 „Спешно подпомагане на социални домове” Общинска администрация планира 
да кандидатства?  

2.Относно:  Кандидатстване на Община Враца по Проект „Подкрепа за развитие на 
регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” 1.На какъв етап от 
разработката на проектно предложение е достигнала Община администрация – Враца? 2.С 
кои общини са водени разговори за партньорство по проекта? 3. Кои туристически атракции 
ще бъдат включени в проектното предложение? 4. Как този проект ще стане част от 
комплексен продукт за развитието на Враца като туристическа дестинация, 
кореспондирайки си със спечелените до този момент проекти в областта на туризма? 

Ив.Узунов направи запитване към Председателя на Общински съвет – Враца: 
Общинските съветници от различните политически сили по каква програма ще работят за 
Община Враца? Като препоръка – всяка политическа сила в Общински съвет – Враца да 
изготви програма по която да работи. Връчи на Председателя на Общински съвет – Враца 
своята програма като независим общински съветник. 

 
2.Приемане промяна в състава на постоянните комисии към Общински съвет – 

Враца за Мандат 2011-2015 
      Докладва: инж.Петя Аврамова 
      Председател на Общински съвет-Враца  

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 14 

 
ОТНОСНО: Приемане промяна в състава на постоянните комисии към 

Общински съвет – Враца за Мандат 2011-2015 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.31, ал.4 от Правилникa за 
организацията и дейността на Общински съвет – Враца, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация и при мотиви, изложени в докладната 
записка 

РЕШИ: 
 

 1.Приема промяна в състава на Постоянна комисия по образование към Общински 
съвет – Враца за Мандат 2011-2015, като на мястото на Диана Йорданова в състава на 
комисията влиза Соня Илчева. 
 2.Приема промяна в състава на Постоянна комисия по култура към Общински съвет – 
Враца за Мандат 2011-2015, като на мястото на Диана Йорданова в състава на комисията 
влиза Соня Илчева. 
 3.Приема промяна в състава на Постоянна комисия по програми с европейско и 
национално финансиране, европейско сътрудничество към Общински съвет – Враца за 
Мандат 2011-2015, като на мястото на Диана Йорданова в състава на комисията влиза Соня 
Илчева. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 14 
ЗА – 35 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 14 

 
3.Упълномощаване на представител на Общински съвет - Враца за член на 

Областен съвет за развитие на Област Враца 
      Докладва: инж.Петя Аврамова 
      Председател на Общински съвет-Враца  

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 15 

 
ОТНОСНО: Упълномощаване на представител на Общински съвет – Враца за 

член на Областен съвет за развитие на Област Враца 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.62, ал.3, чл.63 от 
Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие и при мотиви, изложени в 
докладната записка 

РЕШИ: 
 

 1.Отменя Решение № 567 по Протокол № 45/28.01.2010 г. на Общински съвет – 
Враца. 
 2.Упълномощава инж.Петя Аврамова – председател на Общински съвет – Враца да 
представлява общинския съвет в Областен съвет за развитие на Област Враца. 
 3.Упълномощава г-н Красимир Донов – общински съветник да замества председателя 
на Общински съвет – Враца в Областен съвет за развитие на Област Враца при 
необходимост. 
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ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 15 
ЗА – 36: Анг.Иванов, Ант.Георгиев, Б.Ничев, Б.Стоев, В.Стаменов, В.Кръстев, Вл.Ценов, 
Г.Комитски, Д.Димитрова, Ем.Кюркчийски, Здр.Златев, Зл.Карамелска, Ив.Узунов, 
К.Динкова, К.Беков, К.Шахов, Кр.Донов, Кр.Ангелов, Кр.Георгиев, М.Николова, 
М.Каменова, М.Петрова, М.Кирилова, М.Драганов, М.Костов, М.Калистратов, Н.Найденова, 
П.Аврамова, Пл.Кръстев, Пл.Ганецовски, Р.Тошева, С.Илчева, Т.Василева, Х.Георгиева, 
Цв.Коцев и Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма   
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 15 

 
4.Упълномощаване на представители на Община Враца за участие в Общото 

събрание на „ВиК”ООД – Враца, МБАЛ”Христо Ботев” – Враца, „Екопроект”ООД - 
Враца, „Свежест”ООД – Враца, „Дружество за заетост”ООД - Враца 

      Докладва: инж.Петя Аврамова 
      Председател на Общински съвет-Враца  
4.1 Упълномощаване на представител на Община Враца за участие в Общото 

събрание на „ВиК”ООД – Враца. 
 
Изказаха се: Д.Димитрова и В.Драганов. 
По време на дебатите се направи следното предложение за изменение на проекта за 

решение: 
Представител на Община Враца за участие в Общото събрание на „ВиК”ООД – Враца 

да е Кмета на Община Враца или упълномощено от него лице. 
Предложението се подложи на гласуване при следния вот: 
ЗА – 16 
ПРОТИВ – 4 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 16 
Не се прие направеното предложение. 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 16 

 
ОТНОСНО: Упълномощаване на представител на Община Враца за участие в 

Общото събрание на „ВиК”ООД - Враца 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.22 от Наредбата за реда 
за упражняване правата на собственост на Община Враца в търговските дружества и при 
мотиви, изложени в докладната записка 

 
РЕШИ: 

 
 1.Отменя Решение № 418 по Протокол № 31/30.04.2009г. на Общински съвет – Враца. 
 2.Упълномощава инж.Кремен Георгиев – общински съветник за представител в 
Общото събрание на „ВиК” ООД – Враца. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 16 
ЗА – 19: Б.Стоев, Д.Димитрова, Здр.Златев, Зл.Карамелска, Ив.Узунов, К.Беков, К.Шахов, 
Кр.Донов, Кр.Георгиев, М.Николова, М.Каменова, М.Петрова, М.Калистратов, 
Н.Найденова, П.Аврамова, Пл.Кръстев, С.Илчева, Т.Василева и Х.Георгиева.  
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ПРОТИВ – 12: В.Стаменов, В.Драганов, Вл.Ценов, Ем.Кюркчийски, К.Динкова, 
Кр.Ангелов, М.Кирилова, М.Драганов, М.Костов, Пл.Ганецовски, Цв.Коцев и 
Цв.Дамяновска. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 6: Анг.Иванов, Ант.Георгиев, Б.Ничев, В.Кръстев, Г.Комитски и 
Р.Тошева. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 16 

 
4.2 Упълномощаване на представител на Община Враца за участие в Общото 

събрание на МБАЛ”Христо Ботев” – Враца. 
 
Изказаха се: В.Драганов и д-р Ант.Георгиев 
По време на разискванията се направи следното предложение за изменение на 

проекта за решение: 
Представител на Община Враца за участие в Общото събрание на МБАЛ”Христо 

Ботев” – Враца да е Кмета на Община Враца или упълномощено от него лице. 
Предложението се положи на гласуване при следния вот: 
ЗА – 13 
ПРОТИВ – 9 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 13 
Не се прие направеното предложение. 
 
Проекта за решение се подложи на гласуване при следния вот: 

ЗА – 17: Б.Стоев, Д.Димитрова, Здр.Златев, Зл.Карамелска, К.Беков, К.Шахов, Кр.Донов, 
М.Николова, М.Каменова, М.Петрова, М.Калистратов, Н.Найденова, П.Аврамова, 
Пл.Кръстев, С.Илчева, Т.Василева и Х.Георгиева.  
ПРОТИВ – 9: Ант.Георгиев, В.Драганов, Ем.Кюркчийски, К.Динкова, Кр.Ангелов, 
М.Драганов, Пл.Ганецовски, Цв.Коцев и Цв.Дамяновска. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 10: Анг.Иванов, Б.Ничев, В.Стаменов, В.Кръстев, Вл.Ценов, 
Ив.Узунов, Кр.Георгиев, М.Кирилова, М.Костов и Р.Тошева. 
  

Не се прие проекта за решение.  
Направи се следното предложение за изменение на проекта за решение: 
Представител на Община Враца за участие в Общото събрание на МБАЛ”Христо 

Ботев” – Враца да е Кмета на Община Враца или упълномощено от него лице. 
Предложението се подложи на гласуване и прие със следния вот: 
ЗА – 21 
ПРОТИВ – 12 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 4 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 17 
 

ОТНОСНО: Упълномощаване на представител на Община Враца за участие в 
Общото събрание на МБАЛ”Христо Ботев” – Враца 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.22 от Наредбата за реда 
за упражняване правата на собственост на Община Враца в търговските дружества и при 
мотиви, изложени в докладната записка 

 
РЕШИ: 

 



 8 

1.Отменя Решение № 418 по Протокол № 31/30.04.2009 г., Решение № 503 по 
Протокол № 39/20.10.2009 г., Решение № 681 по Протокол № 52/27.05.2010 г., Решение № 
954 по Протокол № 72/19.04.2011 г. на Общински съвет – Враца. 

2.Упълномощава инж. Николай Иванов – кмет на Община Враца или упълномощено 
от него лице за представител в Общото събрание на МБАЛ”Христо Ботев” – Враца. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 17  
ЗА – 21: Анг.Иванов, Ант.Георгиев, Б.Ничев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Кръстев, Вл.Ценов, 
Г.Комитски, Ем.Кюркчийски, Зл.Карамелска, Ив.Узунов, К.Динкова, Кр.Ангелов, 
Кр.Георгиев, М.Кирилова, М.Драганов, М.Костов, Пл.Ганецовски, Р.Тошева, Цв.Коцев и 
Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – 13: Б.Стоев, Здр.Златев, Кр.Донов, М.Николова, М.Каменова, М.Петрова, 
М.Калистратов, Н.Найденова, П.Аврамова, Пл.Кръстев, С.Илчева, Т.Василева и 
Х.Георгиева.  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 3: Д.Димитрова, К.Беков и К.Шахов.  
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 17 

 
4.3 Упълномощаване на представител на Община Враца за участие в Общото 

събрание на „Екопроект” ООД – Враца 
 
Изказаха се: В.Драганов, М.Петрова, инж.П.Аврамова, д-р Цв.Коцев, Д.Димитрова, 

М.Драганов и Кр.Донов 
По време на разискванията се направи следното предложение за изменение на 

проекта за решение: 
Представител на Община Враца за участие в Общото събрание на „Екопроект” ООД 

– Враца да е Кмета на Община Враца или упълномощено от него лице. 
Предложението се положи на гласуване при следния вот: 
ЗА – 15 
ПРОТИВ – 12 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 8 
Не се прие направеното предложение. 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 18 
 

ОТНОСНО: Упълномощаване на представител на Община Враца за участие в 
Общото събрание на „Екопроект” ООД – Враца  

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.22 от Наредбата за реда 
за упражняване правата на собственост на Община Враца в търговските дружества и при 
мотиви, изложени в докладната записка 

 
РЕШИ: 

 
1.Отменя Решение № 926 по Протокол № 71/24.03.2011г. на Общински съвет – Враца.

 2.Упълномощава инж.Петя Аврамова – председател на Общински съвет – Враца за 
представител в Общото събрание на „Екопроект” ООД – Враца. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 18 
ЗА – 24: Анг.Иванов, Ант.Георгиев, Б.Ничев, Б.Стоев, Вл.Ценов, Д.Димитрова, Здр.Златев, 
Зл.Карамелска, Ив.Узунов, К.Беков, К.Шахов, Кр.Донов, Кр.Георгиев, М.Николова, 
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М.Каменова, М.Петрова, М.Калистратов, Н.Найденова, П.Аврамова, Пл.Кръстев, Р.Тошева, 
С.Илчева, Т.Василева и Х.Георгиева.  
ПРОТИВ – 2: К.Динкова и М.Драганов. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 11: В.Стаменов, В.Драганов, В.Кръстев, Г.Комитски, 
Ем.Кюркчийски, Кр.Ангелов, М.Кирилова, М.Костов Пл.Ганецовски, Цв.Коцев и 
Цв.Дамяновска. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 18 

 
4.4 Упълномощаване на представител на Община Враца за участие в Общото 

събрание на „Свежест”ООД – Враца 
 
Изказаха се: Б.Ничев, М.Драганов, М.Петрова, инж.Н.Иванов и д-р Ем.Кюркчийски 
При разглеждане на проекта за решение се направиха следните предложения за 

неговото изменение: 
1. г-н Бойко Ничев направи отвод. 
2. Представители на Община Враца за участие в Общото събрание на „Свежест” ООД 

– Враца да са Кмета на Община Враца и Председателя на Общински съвет – Враца. 
Предложението се подложи на гласуване при следния вот: 
ЗА – 6 
ПРОТИВ – 11 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 8 
Не се прие направеното предложение. 
 
3. Представител на Община Враца за участие в Общото събрание на „Свежест”ООД – 

Враца да е Кмета на Община Враца или упълномощено от него лице. 
Предложението се подложи на гласуване и прие при следния вот: 
ЗА – 23 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 9 
 
4. Представител на Община Враца за участие в Общото събрание на „Свежест”ООД – 

Враца да е Председателя на Общински съвет – Враца. 
Предложението не се подложи на гласуване, поради приемане на предходното. 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 19 

 
ОТНОСНО: Упълномощаване на представител на Община Враца за участие в 

Общото събрание на „Свежест”ООД – Враца 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.22 от Наредбата за реда 
за упражняване правата на собственост на Община Враца в търговските дружества и при 
мотиви, изложени в докладната записка 

 
РЕШИ: 

 
 Упълномощава инж. Николай Иванов – кмет на Община Враца или упълномощено от 
него лице за представител в Общото събрание на „Свежест” ООД – Враца. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 19 
ЗА – 28: Б.Ничев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Кръстев, Г.Комитски, Д.Димитрова, 
Ем.Кюркчийски, Здр.Златев, Ив.Узунов, К.Динкова, К.Шахов, Кр.Ангелов, М.Николова, 
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М.Каменова, М.Петрова, М.Кирилова, М.Драганов, М.Костов, М.Калистратов, Н.Найденова, 
П.Аврамова, Пл.Кръстев, Пл.Ганецовски, Р.Тошева, Т.Василева, Х.Георгиева, Цв.Коцев и 
Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 7: Анг.Иванов, Ант.Георгиев, Б.Стоев, Вл.Ценов, Зл.Карамелска, 
К.Беков и С.Илчева.  
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 19 
 
 4.5 Упълномощаване на представител на Община Враца за участие в Общото 
събрание на „Дружество за заетост” ООД – Враца. 
 
 Изказа се: В.Кръстев 
 Направи се следното предложение за изменение на проекта за решение: 
 Представител на Община Враца за участие в Общото събрание на „Дружество за 
заетост” ООД – Враца да е Председателя на Общински съвет – Враца. 
Предложението се подложи на гласуване при следния вот: 
ЗА – 3 
ПРОТИВ – 18 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 12 
Не се прие направеното предложение. 
  

Р Е Ш Е Н И Е  № 20 
 

ОТНОСНО: Упълномощаване на представител на Община Враца за участие в 
Общото събрание на „Дружество за заетост” ООД – Враца  

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.22 от Наредбата за реда 
за упражняване правата на собственост на Община Враца в търговските дружества и при 
мотиви, изложени в докладната записка 

 
РЕШИ: 

 
 Упълномощава инж.Пламен Ганецовски – общински съветник за представител в 
Общото събрание на „Дружество за заетост” ООД – Враца. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 20 
ЗА – 32: Анг.Иванов, Ант.Георгиев, Б.Ничев, Б.Стоев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Кръстев, 
Вл.Ценов, Г.Комитски, Ем.Кюркчийски, Здр.Златев, Зл.Карамелска, Ив.Узунов, К.Динкова, 
К.Беков, К.Шахов, Кр.Ангелов, Кр.Георгиев, М.Николова, М.Каменова, М.Петрова, 
М.Кирилова, М.Драганов, М.Костов, М.Калистратов, П.Аврамова, Пл.Кръстев, 
Пл.Ганецовски, Р.Тошева, С.Илчева, Цв.Коцев и Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – 1: Н.Найденова. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2: Т.Василева и Х.Георгиева. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 20 

 
5.Удължаване срока на ликвидация на „Стоматологичен център – I” ЕООД – 

Враца /в ликвидация/. 
      Докладва: инж.Петя Аврамова 
      Председател на Общински съвет-Враца 
 
Изказаха се: Д.Димитрова, Х.Георгиева и В.Драганов. 
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При представяне на докладната записка и проекта за решение вносителят направи 
следното допълнение на проекта за решение:  

Като т.3 да се запише: „Задължава Кмета на Община Враца в Бюджет 2012 да включи 
сумата необходима за удовлетворяване на кредиторите и приключване на ликвидацията до 
31.03.2012г.” 

По време на обсъжданията се направи следното предложение за допълнение на 
проекта за решение: 

Т.1 да се допълни със следното изречение: „Срокът е окончателен”. 
Предложението се подложи на гласуване и прие със следния вот” 
ЗА – 29 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1  

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 21 

 
ОТНОСНО:Удължаване срока на ликвидация на „Стоматологичен център – І” 

ЕООД /в ликвидация/ – Враца 
 
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 266, ал. 2  от ТЗ 
 

РЕШИ: 
 

1.Удължава срока на ликвидация на „Стоматологичен център – І” ЕООД /в 
ликвидация/ – Враца до 31.03.2012 година. Срокът е окончателен. 

2.Възлага на ликвидатора на дружеството да извърши необходимите действия по 
регистрация на настоящото решение в Търговския регистър при Агенция по вписванията. 
 3.Задължава Кмета на Община Враца в Бюджет 2012 да включи сумата необходима за 
удовлетворяване на кредиторите и приключване на ликвидацията до 31.03.2012г. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 21 
ЗА – 34 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 21 

 
6.Вземане решение за удължаване срока на предоставения безлихвен заем на 

общинското дружество „Център за кожно-венерически заболявания” – Враца ЕООД 
(ЦКВЗ). 

      Докладва: д-р Антонио Георгиев 
      Общински съветник 
 
Изказаха се: Д-р Ем.Кюркчийски, д-р Ант.Георгиев, М.Петрова, Х.Георгиева, 

Ив.Узунов и Л.Митков 
При обсъжданията вносителя направи следните допълнения на проекта за решение: 
1. В т.1 срока да е 30.09.2012г. 
2. Като т.2 да се запише: „Заемът да се изплати на шест равни вноски, считано от 

01.04.2012г.” 
3. Като т.3 да се запише: „Възлага на Кмета на Община Враца да включи в 

програмата за 2012г. изпълнение на одит в „Център за кожно-венерически заболявания – 
Враца” ЕООД с начало януари 2012г.” 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 22 
 

ОТНОСНО: Вземане на решение за удължаване срока на предоставения 
безлихвен заем на общинско дружество „Център за кожно-венерически заболявания” – 
Враца ЕООД (ЦКВЗ) 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 
На основание чл.21, ал.2, вр.чл.21, ал.1 , т.6 от ЗМСМА, вр. чл.134, ал.1 от Търговски закон, 
вр.чл.16 от Наредбата за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, приет от 
Общински съвет –Враца, във връзка с Докладна записка вх.№2600-2592/01.12.2011г. на 
Управителя на „ЦКВЗ – Враца” ЕООД и при мотиви изложени в докладната записка 

 
РЕШИ: 

 
1.Удължава срока за възстановяване на предоставения безлихвен заем в размер на 

60 000лв., с решение №925 по Протокол 71/24.03.2011г., на търговско дружество изцяло 
собственост на Община Враца „Център за кожно-венерически заболявания – Враца” ЕООД 
(ЦКВЗ) до  30.09.2012г.   
 2.Заемът да се изплати на шест равни вноски, считано от 01.04.2012г. 
 3.Възлага на Кмета на Община Враца да включи в програмата за 2012г. изпълнение 
на одит в „Център за кожно-венерически заболявания – Враца” ЕООД с начало януари 
2012г. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 22 
ЗА – 37: Анг.Иванов, Ант.Георгиев, Б.Ничев, Б.Стоев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Кръстев, 
Вл.Ценов, Г.Комитски, Д.Димитрова, Ем.Кюркчийски, Здр.Златев, Зл.Карамелска, 
Ив.Узунов, К.Динкова, К.Беков, К.Шахов, Кр.Донов, Кр.Ангелов, Кр.Георгиев, М.Николова, 
М.Каменова, М.Петрова, М.Кирилова, М.Драганов, М.Костов, М.Калистратов, Н.Найденова, 
П.Аврамова, Пл.Кръстев, Пл.Ганецовски, Р.Тошева, С.Илчева, Т.Василева, Х.Георгиева, 
Цв.Коцев и Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма  
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 22 
 

7.Откриване на процедура за провеждане на публичен подбор за избор на 
Управител на „БКС” ЕООД – Враца, собственост на Община Враца 

      Докладва: инж.Петя Аврамова 
      Председател на Общински съвет-Враца 
Изказаха се: Д.Димитрова, Х.Георгиева, В.Драганов и М.Драганов 
При представянето на докладната записка и проекта за решение вносителят направи 

следното изменение: В комисията по избор мястото на Д.Димитрова да се заеме от 
Пл.Кръстев. 

 
По време на дебатите  се направиха следните предложения за изменение и 

допълнение на проекта за решение: 
1. Срещу името на Х.Георгиева – да се запише „общински съветник, правоспособен 

юрист” 
Предложението се подложи на гласуване и прие със следния вот: 
ЗА – 34 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1  

2. На мястото на М.Николова да влезе Пл.Ганецовски 
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Предложението се подложи на гласуване и прие със следния вот: 
ЗА – 21 
ПРОТИВ – 14 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2 

3. Д-р Ант.Георгиев направи отвод и предложи неговото място да се заеме от 
Вл.Ценов. 
Предложението се подложи на гласуване и прие със следния вот: 
ЗА – 36 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1  
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 23 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура за провеждане на публичен подбор за 
избор на Управител на „БКС” ЕООД – Враца, собственост на Община Враца 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.2, във вр. с чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.33 от Наредбата за 
реда за упражняване правата на собственост на Община Враца в търговските дружества 

 
РЕШИ: 

 
1.Открива процедура по провеждане на публичен подбор за избор на Управител и 

възлагане на управлението на „БКС” ЕООД - Враца за срок от 3 години от датата на 
сключване на договора за управление при следните условия: 

1.1.Минимални изисквания към кандидатите: 
● да са пълнолетни дееспособни физически лица, за които не важат забраните по 

чл.27, ал.1 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на Община Враца в 
търговските дружества; 

● да притежава образователно - квалификационна степен „магистър”, придобита  в 
едно от следните професионални направления: икономическо,  инжeнерно-техническо, 
екология 

● да притежава ръководен професионален опит минимум 3 години; 
● да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от 

свобода, освен ако не са реабилитирани или амнистирани; 
● да не са лишени по съответния ред от правото да упражняват търговска дейност и 

материално-отчетническа длъжност. 
* кандидатите трябва да отговорят едновременно на всички посочени минимални 

изисквания 
 1.2.Необходими документи: 

1.2.1.Заявление за участие в подбора, адресирано до Общински съвет – Враца, с 
мотивация – свободен текст; 

1.2.2.Автобиография – европейски формат; 
1.2.3.Документи за трудов стаж и документи, доказващи професионален опит – в 

собственоръчно заварено четливо ксерокопие; 
1.2.4.Свидетелство за съдимост, издадено не по - рано от 15 дни преди датата на 

подаване на документите с посочване целта за издаване; 
1.2.5.Декларация за обстоятелствата по чл.27, ал.1 от Наредбата за реда за 

упражняване правата на собственост на Община Враца в търговските дружества, с текст, че 
кандидатът е запознат с възможността комисията да извършва проверки по декларираните 
обстоятелства; 
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1.2.6.Декларация, че кандидатът не е лишен от правото да упражнява търговска 
дейност и материално-отчетническа длъжност, с текст, че кандидатът е запознат с 
възможността на комисията да извършва проверки по декларираните обстоятелства; 

1.2.7.Документи за завършено висше образование и придобити допълнителни 
квалификации - в собственоръчно заварено четливо ксерокопие; 

1.2.8.Препоръки; 
1.2.9.Документ за самоличност – в собственоръчно заверено четливо ксерокопие с 

отметка за съгласие за предоставяне на лични данни (за справка); 
1.2.10.Декларация за запознаване с условията за провеждане на публичен подбор за 

управител, определени в настоящето решение в Наредбата за реда за упражняване правата 
на собственост на Община Враца в търговските дружества – свободен текст; 

1.2.11.Медицинско свидетелство за работа, със заверка от Център за психично здраве 
- Враца.  
 1.3.Място и условия за подаване на документите:  

1.3.1. Общинска администрация – Враца, ул. «Стефанаки Савов», 6, - Център за 
обслужване на граждани; 

1.3.2.документите се подават лично или чрез пълномощник с нотариално-заверено 
изрично пълномощно в собственоръчно запечатан плик, върху който е изписано името на 
кандидата и дружеството, за което кандидатства; 

1.3.3.документите се подават всеки работен ден от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 
17.00 ч.; 

1.3.4.Подаването на документите се завежда в специален регистър по реда на 
постъпването им, за което се издава удостоверение, в което се посочва името на кандидата, 
името на подателя, датата и часът на приемането на документите и длъжността, за която 
кандидатства. При явяване пред комисията всеки кандидат представя освен документ за 
самоличност и издаденото му удостоверение.  
  1.4.Срок за подаване на документите – 30-дневен срок след датата на публикуване на 
обявата за провеждане на подбора. Ако последният ден от срока е неприсъствен, срокът 
изтича в първия следващ присъствен ден.  

1.5.Етапи за провеждане на публичния подбор: 
1.5.1.Проверка на съответствието на представените документи с предварително 

обявените изисквания. Комисията уведомява допуснатите и недопуснатите кандидати за 
взетото решение и за провеждане на следващия етап. До участие в публичния подбор не се 
допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените 
документи не удостоверяват изпълнението на изискванията, определени в решението на 
Общински съвет - Враца или същите са с невярно съдържание. Комисията по подбора има 
право да извършва проверки на истинността на декларираните обстоятелства или 
представените документи. 

1.5.2.Оценка на Бизнес програмите. Допуснатите след провеждане на първия етап на 
подбора кандидати изготвят Бизнес програма на търговското дружество, за целия срок на 
договора за управление, изготвена в съответствие с Бизнес задачата и стратегията за 
развитие на дружеството. До интервю се допускат кандидатите, получили оценка на Бизнес 
програмата си не по-ниска от мн.добър 4.50. 

1.5.3.Интервю с кандидатите. Класират се кандидатите, получили окончателна обща 
оценка не по-ниска от мн.добър 4.50. Кандидатът, получил най-висок краен резултат се 
класира на първо място и се одобрява с решение на Общински съвет - Враца. 

1.6.Критерии за оценка на Бизнес програма на кандидатите и тежестта на всеки един 
от тях във формирането на крайната оценка. 

К1 – степен на реална приложимост на бизнес програмата – 35 % от формиране на 
крайната оценка /КО/;  

К2 – съответствие на бизнес програмата с целите на бизнес задачата на дружеството 
– 35 % от формиране на КО;  
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К3 – съответствие на бизнес програмата с нормативната уредба – 20% от формиране 
на КО;  

К4 – логическа структура на бизнес програмата – 10% от формиране на КО; 
КО /крайна оценка/ = К1+К2+К3+К4 
2.Утвърждава Изисквания за съдържание на Бизнес програма на „БКС” ЕООД. 
● Инвестиционна програма за периода на управление. 
● Предложения за оптимизиране на производствената база – като площ, капацитет и 

структура. 
● Програма за подобряване обслужването на клиентите – разширение на услугите, 

въвеждане на нови услуги, подобряване организацията на обслужване и т.н. 
● Програма за повишаване квалификацията на работниците и служителите на 

дружеството и подобряване на условията на труд. 
3.Утвърждава Бизнес задача на търговското дружество за срока на договора за 

управление, както следва: 
 

БИЗНЕС ЗАДАЧА НА „БКС” ЕООД 
 

● Увеличаване нетните приходи от продажби – с 5 % годишно спрямо предходен 
отчетен период. 

● Структура на приходите – Относителният дял на приходите от продажби на стоки и 
услуги за основния клиент и всички останали клиенти да достигне съотношение 95% към 
5% за първата година. За всяка следваща година съотношението да се променя в полза на 
вторите, т.е. да се привличат нови клиенти и разширяват предлаганите услуги за тях. 

● Печалба – увеличение с 4% на финансовия резултат, спрямо отчетения за 
предходен период. 

● Инвестирани собствени средства за придобиване на дълготрайни материални 
активи, както и за основен ремонт и модернизация на наличните./Отчита се със справки и 
др.документи,включващи: вида и наименование на придобития ДМА или наименование и 
подробна информация за извършения основен ремонт и модернизация на налични ДМА; 
стойност на инвестицията в лева; начин на плащане на инвестицията/. 

● Показатели за финансово-счетоводен анализ. 
Изчисляването на показателите за финансово-счетоводен анализ  ще се извършва с 

цел установяване  на финансовото състояние на дружеството. Целта е да се съпоставят 
показателите за всеки отчетен период, спрямо същите за предходен период . Задачата на 
оперативното управление на дружеството е стойностите на показателите за всеки следващ 
отчетен период да се подобряват спрямо предходен отчетен период. 

Показателите, които ще бъдат проследявани, могат да бъдат групирани в следните 
групи: 

● Показатели за рентабилност; 
● Показатели за ефективност; 
● Показатели за ликвидност; 
● Показатели за финансова автономност. 
 
I.Показатели за рентабилност  

1. Коефициент на рентабилност на приходите от продажби 
2. Коефициент на рентабилност на собствения капитал 
3. Коефициент за капитализация на активите 

 II.Показатели за ефективност 

1. Коефициент на ефективност на разходите 
2. Коефициент на ефективност на приходите 
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3. Коефициент на Обращаемост на оборотния капитал 

 III.Показатели за ликвидност 

 IV.Показатели за финансова автономност 

1. Коефициент на финансова автономност 
2. Коефициент на задлъжнялост 

4.Определя редовен и резервен състав на комисия за организиране и провеждане на 
подбора както следва: 

4.1.Редовен състав: 
Председател: Пламен Кръстев – общински съветник 
Секретар: Пламен Ганецовски – общински съветник 
Членове: 1. Владимир Ценов – общински съветник 

    2. Цветелина Дамяновска – общински съветник  
    4. Хенриета Георгиева – общински съветник, правоспособен юрист  
    3. Нина Дакева – Директор Дирекция «Общинска собственост» 
    5. Мариела Делчева – Гл.експерт «Бюджет и финанси» 
 4.2.Резервни членове:  
    1.Мария Петрова – общински съветник 
    2.Кремен Георгиев – общински съветник  
    3.Красимир Донов – общински съветник. 
    4.Жасмин Манолова – Гл.експерт «Общинска собственост» 
    5. Петър Петров – Гл.счетоводител  
5.Възлага на комисията да извърши необходимите дейности, предвидени в Наредба 

за упражняване правата на собственост на Община Враца в търговските дружества с 
нужната добросъвестност и в определения обем и срок.  

6.Възлага на Председателя на Общински съвет – Враца в 14-дневен срок от взимане 
на настоящето решение да публикува обява за публичния подбор в един местен ежедневник, 
в Сайта на Община Враца и на таблото за обяви в Информационния център при Община 
Враца, като в същото не се посочва съставът на определената комисия. 

7.Възлага на Кмета на Община Враца в 5-дневен срок от взимане на настоящето 
решение да обезпечи организационно и материално-технически работата на комисията по 
провеждане на подбора и създаде необходимата организация в Общинска администрация – 
Враца.  

8.Утвърждава Договор за управление на „БКС”ЕООД – Враца. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 23 
ЗА – 34 
ПРОТИВ – 1 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 23 
 

8.Одобряване структурата и общата численост на общинска администрация - 
Враца. 

      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца 
Изказа се: Х.Георгиева 

Р Е Ш Е Н И Е  № 24 
 

ОТНОСНО: Одобряване структурата и общата численост на общинска 
администрация – Враца  
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 
На основание чл.21,ал.1,т.2 от ЗМСМА и при мотиви, изложени в докладната записка 

 
РЕШИ: 

  
1.Одобрява структурата и общата численост на общинска администрация Враца 

съгласно Приложение 1,неразделна част от проекта за решение. 
2.Възлага на Кмета на общината да предприеме необходимите действия по нейното 

прилагане. 
СТРУКТУРА 

НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВРАЦА 
 

РЪКОВОДСТВО 
 

1. Кмет 
2. Заместник – кмет по европейско финансиране и обществени поръчки 
3. Заместник – кмет по устройство на територията 
4. Заместник – кмет по образование,култура,спорт и туризъм 
5. Заместник – кмет по здравеопазване и социални дейности 
6. Секретар 

 
ЗВЕНА ИЗВЪН ОБЩАТА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
1. Отдел „Вътрешен одит”- 3 щ.бр. 
2. Финансов контрольор – 1 щ.бр. 

 
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ – 81 Щ.БР. 

 
            Отдел „Канцелария на Кмета” – 3 щ. бр. 

1. Дирекция „Административно обслужване и информационни технологии” – 35 
щ.бр. 

1.1.Отдел „Гражданско състояние” 
1.2.Отдел „Работа с кметствата,обслужване на Общинския съвет и АСД” 
- сектор „Обслужване на Общинския съвет” 
- сектор „Административно – стопанска дейност,управление при кризи и ОМП” 
1.3. Отдел „Административно обслужване и информационни технологии” 
- сектор „Център за административно обслужване” 
- сектор „Деловодство и общински архив” 
- сектор „Информационни технологии” 
1.4.Отдел „Човешки ресурси” 
2. Дирекция „Финанси,икономически анализи,местни приходи и общинска 

собственост” – 33 щ. бр. 
2.1. Отдел „Бюджет” 
2.2. Отдел „Счетоводство” 
2.3. Отдел „Местни приходи” 
2.4. Отдел „Общинска собственост и икономика” 
3. Дирекция „Обществени поръчки” – 5 щ. бр. 
4. Дирекция „Европейски фондове,програми и проекти”- 5 щ.бр. 
 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ – 43 Щ.БР. 
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1. Дирекция „Устройство на територията” – 11 щ. бр. 
1.1. Главен архитект 
1.2. Отдел „Устройствено планиране” 
1.3. Отдел „Контрол по строителството” 
2. Дирекция „Публична инфраструктура и околна среда” – 10 щ. бр. 
2.1. Отдел „Публична инфраструктура” 
- сектор „ВиК и общинска пътна и улична мрежа” 
- сектор „Административна,социална и образователна инфраструктура” 
2.2. Отдел „Околна среда” 
3. Дирекция „Образование,култура,спорт и туризъм” – 11 щ. бр. 
3.1.Отдел „Образование,възпитателни дейности и спорт” 
3.2.Отдел „Култура,културно историческо наследство и туризъм” 
4. Дирекция „Здравеопазване,социални и младежки дейности” – 11 щ. бр. 
4.1.Отдел „Здравеопазване” 
4.2.Отдел „Социални и младежки дейности” 

 
КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ – 22 Щ.БР. 

ГЛАВНИ СПЕЦИАЛИСТИ В КМЕТСТВА – 17 Щ.БР. 
 

ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА - 173 щ. бр,в т.ч.: 
 

1. Делегирана държавна дейност – 138 щ. бр. 
2. Дофинансирани – 35 щ. бр. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 24 
ЗА – 20 
ПРОТИВ – 15 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 24 
 

9.Приемане на корекции в План-сметка за разходите за поддържане на 
чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването за Община Враца до края на 2011г. 

      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца 

 Изказа се: Х.Георгиева 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 25 
 

ОТНОСНО: Приемане на корекции в План–сметка за разходите за поддържане 
на чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването за Община Враца до края на  2011г. 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.1,т.6 от ЗМСМА във връзка с чл.66, ал.1 от ЗМДТ, чл.21, ал.2 
от ЗМСМА и при мотиви, изложени в докладната записка 
 

РЕШИ: 
  

Приема корекциите в План – сметката на разходите за поддържане на чистотата, 
сметосъбирането и сметоизвозването за Община Враца до края на 2011 г. съгласно 
Приложение № 1. 
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ПЛАН-СМЕТКА по чл. 66,ал.1 от ЗМДТ        Приложение 1  

Наименование на разходите Заложено по договор План 2011г. 
Разход до 
30.11 2011г   остатък корекция 

очаквано 
изпълнение 

  с ДДС без ДДС без ДДС 
ДДС от 

общината с ДДС с ДДС 
ДДС от 

общината       

За дейността поддържане на съдове за ТБО 58 838,40   64 120,67   76 944,80 62 527,45   14 417,35   76 944,80 

За дейността събиране и извозване на битови отпадъци 520 719,60 433 933,00 567 467,67 113 493,53 680 961,20 685 587,40 137 117,48 -141 743,68 180 000,00 860 961,20 
За дейността допустими технологични операции по събиране и 
транспортиране на ТБО от специализирани съдове 65 736,00 54 780,00 71 637,51 14 327,50 85 965,01 86 033,12 17 206,62 -17 274,73 20 928,45 106 893,46 

За дейността почистване на уличните платна, площадите, алеите, паркови и други територии предназначени за общ. ползване в, т.ч.:     

- ръчно лятно почистване 147 102,00   160 308,21   192 369,86 213 266,62   -20 896,76 20 896,76 213 266,62 

- ръчно зимно почистване 138 098,40   150 496,31   180 595,57 154 517,86   26 077,71   180 595,57 

- машинно метене 35 289,60   71 791,09   86 149,31 79 977,60   6 171,71   86 149,31 

*почистване на зелени площи      258 333,33   310 000,00 315 880,63   -5 880,63 5 880,83 315 880,63 

- машинно миене 85 020,00   134 319,41   161 183,30 150 336,21   10 847,09 -10 847,09 150 336,21 

- зимно машинно почистване 333 770,40   430 401,60   516 481,92 338 841,61   177 640,31   516 481,92 

 *допълнителни операции и изисквания 11 512,80   12 546,37   15 055,65     15 055,65 -15 055,65 0,00 

Всичко по договор № 81 от 14.07.2006 г. 1 396 087,20   
1 921 

422,18   2 305 706,61 2 086 968,50 154 324,10 64 414,01   2 507 509,72 

По Договор № У-196 от 06.08.2010 г. “Екопроект” ООД   515 000,00 515 000,00 103 000,00 618 000,00 403 114,68 80 622,94 134 262,38   618 000,00 

Oтчисления по чл.71е от ЗУО     42 500,00   51 000,00 33 904,83   17 095,17   51 000,00 

Проектиране и строителен надзор     83 333,33   100 000,00 48 951,00   51 049,00 -15 930,50 84 069,50 

Съдове за съхранение на битови отпадъци     100 000,00   120 000,00 114 127,20   5 872,80 -5 872,80 114 127,20 

Административно обслужване на такса за БО     33 333,33   40 000,00     40 000,00   40 000,00 

За експлоатация на сепарираща инсталация     83 333,33   100 000,00     100 000,00 
-100 

000,00 0,00 

Резерв за непредвидени разходи     66 666,67   80 000,00     80 000,00 -80 000,00 0,00 

Всичко за дейността     
2 845 

588,84 230 821,04 3 414 706,61 2 687 066,21 234 947,04 492 693,37 0,00 3 414 706,42 
      2 922 013,25 общ разход с ДДС   
      3 414 706,62     
      0,00     
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ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 25 
ЗА – 35: Анг.Иванов, Ант.Георгиев, Б.Ничев, Б.Стоев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Кръстев, 
Вл.Ценов, Г.Комитски, Д.Димитрова, Ем.Кюркчийски, Здр.Златев, Зл.Карамелска, 
Ив.Узунов, К.Динкова, К.Беков, К.Шахов, Кр.Донов, Кр.Ангелов, Кр.Георгиев, М.Каменова, 
М.Петрова, М.Кирилова, М.Драганов, 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:  М.Николова. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 25 

 
10. Приемане на План-сметка за Дейност “Чистота” за 2012 година. 
      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца 
 
Изказаха се: Кр.Донов, М.Николова, инж.Н.Иванов и В.Драганов. 
 
При представяне на проекта за решение вносителят направи следните корекции: 
1.В Приложение 1 т.3 вместо „Проектиране и строителен надзор” да се запише: 

„Проектиране, строителен и авторски надзор” 
2.В колона „План за 2012г., без ДДС” от таблицата като крайна сума да се запише 

3 016 666,67 лв. 
 
По време на дебатите се направи следното предложение: 
При вероятна промяна в %о на размера такса битови отпадъци да се коригират в 

мотивите на докладната записка. 
Предложението се подложи на гласуване и прие със следния вот: 
ЗА – 17 
ПРОТИВ – 3 
ВЪЗДЪРЖАЛИСЕ – 13 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 26 
 

ОТНОСНО: Приемане на План-сметка за Дейност „Чистота” за 2012 година 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 
 

На основание чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местно самоуправление и местна 
администрация (ЗМСМА) във връзка с чл. 66, ал.1 от Закона за месни данъци и такси 
(ЗМДТ), чл.21, ал.2 от ЗМСМА и при мотиви, изложени в докладната записка 
 
 

РЕШИ: 
 

  
Приема План – сметката на дейност „Чистота” на Община Враца за 2012 г. съгласно 

Приложение № 1. 
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ПЛАН-СМЕТКА по чл. 66,ал.1 от 
ЗМДТ        Приложение 1  

Дейности 
по чл.66 Наименование на разходите Заложено по договор План 2011г. 

 изпълнение      до 
30.11 2011г План 2012 г. 

  
  с ДДС без ДДС без ДДС 

ДДС от 
общината с ДДС с ДДС 

ДДС от 
общината без ДДС 

ДДС от 
общината с ДДС 

по т. 1 Съдове за съхранение на битови отпадъци     100 000,00   120 000,00 114 127,20   50 000,00   60 000,00 

За дейността поддържане на съдове за ТБО 58 838,40   64 120,67   76 944,80 53 107,48   
За дейността събиране и извозване на 
битови отпадъци 520 719,60 433 933,00 567 467,67 113 493,53 680 961,20 622 651,04 124 530,21 по т. 2 
За дейността допустими технологични 
операции по събиране и транспортиране на 
ТБО от специализирани съдове 65 736,00 54 780,00 71 637,51 14 327,50 85 965,01 89 077,88 17 815,58 

704 000,00 140 800,00 844 800,00 

По Договор с “Екопроект” ООД   515 000,00 515 000,00 103 000,00 618 000,00 368 478,00 73 695,60 515 000,00 103 000,00 618 000,00 

Oтчисления по чл.71е от ЗУО     42 500,00   51 000,00 33 905,00   132 750,00   159 300,00 

Oтчисления по чл.71а от ЗУО               38 940,00   46 728,00 

Проектиране,  строителен и авторски надзор     83 333,33   100 000,00 48 951,00   66 666,67   80 000,00 

по т.3 

За експлоатация на сепарираща инсталация     83 333,33   100 000,00     125 000,00   150 000,00 
За дейността почистване на уличните платна, площадите, алеите, паркови и други територии предназначени за общ. 
ползване в, т.ч.:           

*ръчно лятно почистване 147 102,00   160 308,21   192 369,86 182 152,94   

* ръчно зимно почистване 138 098,40   150 496,31   180 595,57 180 595,57   

*машинно метене 35 289,60   71 791,09   86 149,31 67 329,60   

*машинно миене 85 020,00   134 319,41   161 183,30 150 336,21   

*зимно машинно почистване 333 770,40   430 401,60   516 481,92 317 584,75   

 *допълнителни операции и изисквания 11 512,80   12 546,37   15 055,65     

по т. 4 

*почистване на зелени площи      258 333,33   310 000,00 249 973,53   

1 214 666,67   1 457 600,00 

  Административно обслужване на такса за БО     33 333,33   40 000,00 40 000,00   33 333,33   40 000,00 

  Резерв за непредвидени разходи     66 666,67   80 000,00     136 310,00   163 572,00 

  Всичко за дейността 1 396 087,20   2 845 588,84 230 821,04 3 414 706,61 2 518 270,20 216 041,38 3 016 666,67 243 800,00 3 620 000,00 
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ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 26 
ЗА – 37: Анг.Иванов, Ант.Георгиев, Б.Ничев, Б.Стоев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Кръстев, 
Вл.Ценов, Г.Комитски, Д.Димитрова, Ем.Кюркчийски, Здр.Златев, Зл.Карамелска, 
Ив.Узунов, К.Динкова, К.Беков, К.Шахов, Кр.Донов, Кр.Ангелов, Кр.Георгиев, М.Николова, 
М.Каменова, М.Петрова, М.Кирилова, М.Драганов, М.Костов, М.Калистратов, Н.Найденова, 
П.Аврамова, Пл.Кръстев, Пл.Ганецовски, Р.Тошева, С.Илчева, Т.Василева, Х.Георгиева, 
Цв.Коцев и Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма   
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 26 
 

11. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на 
Община Враца. 

      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца 
 
Изказаха се: Кр.Донов, Л.Митков, Цв.Дамяновска, д-р Ант.Георгиев, В.Драганов и 

С.Илчева 
 
Направи се следното предложение за изменение на проекта за решение: 

В чл.17, ал.1, т.1а от 2,5 %о да се намалят на 2,0 %о; 
в чл.17, ал.1, т.1б от 8,0 %о да се намалят на 7,0 %о; 
в чл.17, ал.1, т.2а от 2,5 %о да се намалят на 2,0 %о; 
в чл.17, ал.1, т.2б от 8,0 %о да се намалят на 7,0 %о; 
Предложението се подложи на гласуване при следния вот: 
ЗА – 17 
ПРОТИВ – 12 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 8 
Не се прие направеното предложение. 
  

По време на дебатите Вносителя направи следната промяна в проекта за решение: 
В чл.17, ал.1, т.1а от 2,5 %о да се намалят на 2,25 %о; 
в чл.17, ал.1, т.1б от 8,0 %о да се намалят на 7,5 %о; 
в чл.17, ал.1, т.2а от 2,5 %о да се намалят на 2,25 %о; 
в чл.17, ал.1, т.2б от 8,0 %о да се намалят на 7,5 %о; 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 27 

 
ОТНОСНО: Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за 

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл. 9 от ЗМДТ, във връзка с чл. 61, ал. 1 от ЗМДТ и при мотиви, подробно 
изложени в докладната записка 

 
РЕШИ: 
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 Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги  и права на територията на Община 
Враца за 2012 година.  
 

НАРЕДБА 
за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси 

и цени на услуги  и права на територията на Община Враца за 2012 г. 
 
  (Приета с Решение № 226/06.03.2003 г. на ОбС Враца, изм. и доп. с Решение      
№ 260/03.07.2003 г. на ОбС Враца, изм. и доп. с Решение № 25/03.02.2004 г. на ОбС Враца, 
изм. и доп. с Решение № 44/17.03.2004 г. на ОбС Враца, изм. и доп. с Решение                        
№ 135/26.11.2004 г. на ОбС Враца, изм. и доп. с Решение № 169/24.03.2005 г. на ОбС Враца, 
изм. и доп. с Решение № 170/24.03.2005 г. на ОбС Враца, изм. и доп. с Решение                      
№ 349/25.05.2006 г. на ОбС Враца, изм. и доп. с Решение № 425/16.11.2006 г. на ОбС Враца, 
изм. и доп. с Решение № 438/21.12.2006 г. на ОбС Враца, изм. и доп. с Решение                     
№ 39/11.02.2008 г. на ОбС Враца, изм. и доп. с Решение № 123/29.05.2008 г. на ОбС Враца, 
изм. с решение № 190/01.08.2008 г., изм.  и доп. с Решение № 206/ 11.09.2008 г., изм. и доп. с 
Решение № 304/29.01.2009 г., изм. и доп. с Решение № 425/28.05.2009 г., изм. и доп. с 
Решение № 549/30.12.2009 г. на Общински съвет – Враца, изм. и доп. с Решение                   
№ 555/28.01.2010 г. на ОбС Враца,  изм. и доп. с Решение № 697/29.06.2010 г. на ОбС Враца, 
изм. и доп. с Решение № 784/30.09.2010 г. на ОбС Враца, изм. и доп. с Решение                       
№ 86/25.01.2011 г. на ОбС Враца). 

 
§ 1. Заменя в чл. 1 ал. 1 „гражданите” с „физическите и юридическите лица и 

едноличните търговци”. 
 
§ 2. Заменя в чл. 2 „гражданите на” с „физическите и юридическите лица и 

едноличните търговци от”. 
 
§ 3. Заменя в чл. 11 ал. 1 „гражданите” с „лицата”. 
 
§ 4. Заменя в чл. 14 ал. 4 „01.01.2011” с „01.01.2012”. 

 
§ 5. Заменя в чл. 15 ал. 3 „да не се извършват” и „да не се събира” с „не се извършват” 

и „не се събира”. 
 
§ 6. Заменя в чл. 17 ал. 1 „2011” с „2012”. 

 
§ 7. Създава нова ал. 4 на чл. 17: 
„Размерите по ал. 1 и ал. 2 съответстват на План-сметката за разходите по чл. 66, ал. 1 

от ЗМДТ за текущата данъчна година”. 
  

§ 8. Чл. 17 (1) Определя размера на такса битови отпадъци през 2012 година по 
ЗМДТ, както следва: 

1. За гр. Враца: 
            А. За жилищни имоти на физически, юридически лица и еднолични търговци върху 
данъчната оценка на недвижимите имоти –  2.25 %о, в т.ч.: 

- събиране и извозване на битови отпадъци –                      0.75 %о; 
- поддръжка, експлоатация и мониторинг на депо за БО – 0.45 %о;   
- почистване на територии за обществено ползване –         1.05 %о.  
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Б. За нежилищни имоти на физически лица върху данъчната оценка  на 
недвижимите имоти и на юридически лица и еднолични търговци по отчетната стойност на 
имотите –  7.50 %о, в т.ч. 

- събиране и извозване на битови отпадъци –                       2.40 %о; 
- поддръжка, експлоатация и мониторинг на депо за БО –  1.50 %о;  
- почистване на територии за обществено ползване –          3.60 %о.    
 
2. За селата от община Враца: 

            А. За жилищни имоти на физически, юридически лица и еднолични търговци върху 
данъчната оценка на недвижимите имоти –  2.25 %о, в т.ч.: 

- събиране и извозване на битови отпадъци –                       1.25 %о; 
- поддръжка, експлоатация и мониторинг на депо за БО –  0.75 %о; 
- почистване на територии за обществено ползване –          0.25 %о.    
             
Б. За нежилищни имоти на физически лица върху данъчната оценка  на 

недвижимите имоти и на юридически лица и еднолични търговци по отчетната стойност на 
имотите –  7.50 %о, в т.ч. 

- събиране и извозване на битови отпадъци –                         4.00 %о; 
- поддръжка, експлоатация и мониторинг на депо за ТБО – 2.70 %о;  
 -    почистване на територии за обществено ползване –            0.80 %о. 
  

 (2) Определя годишни цени за сметосъбиране и сметоизвозване на съдове за битови 
отпадъци за гр. Враца, както следва: 
             1. 1 брой контейнер с обем 4 куб.м.                   
                 - 26 пъти годишно                                                      2 132 лв. 
                 - 52 пъти годишно                                                      4 264 лв. 
                 - 104 пъти годишно                                                    8 528 лв. 
 
             2. 1 брой контейнер тип „Бобър” с обем 1.1 куб.м.  
                 - 26 пъти годишно                                                         780 лв. 
                 - 52 пъти годишно                                                      1 560 лв. 
                 - 104 пъти годишно                                                    3 120 лв. 
 
          3. 1 брой  кофа тип „Кука” /”Мева”/ с обем 0.11 куб.м.  
                 - 26 пъти годишно                                                         156 лв. 
                 - 52 пъти годишно                                                         312 лв. 
                 - 104 пъти годишно                                                       624 лв. 

 
§ 9. Заличава позиция 93а на чл. 51, ал. 1 от Глава трета Определяне на цени на 

нерегламентирани със закон услуги и права. 
   

§ 10. Създава нова ал. 3 на  чл. 39 на РАЗДЕЛ VІІ Такса за административни 
услуги: 

„Обобщена информация по искане на съдия-изпълнител от Дирекция „МДТ” – 10 
лева за едно лице със срок на изпълнение - 7 дни”. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 27 
ЗА – 22: Анг.Иванов, Ант.Георгиев, Б.Ничев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Кръстев, Вл.Ценов, 
Г.Комитски, Ем.Кюркчийски, Зл.Карамелска, К.Динкова, К.Шахов, Кр.Донов, Кр.Ангелов, 
Кр.Георгиев, М.Кирилова, М.Драганов, М.Костов, Пл.Ганецовски, Р.Тошева, Цв.Коцев и 
Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – 3: Здр.Златев, Ив.Узунов и Х.Георгиева. 
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ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 12:  Б.Стоев, Д.Димитрова, К.Беков, М.Николова, М.Каменова, 
М.Петрова, М.Калистратов, Н.Найденова, П.Аврамова, Пл.Кръстев, С.Илчева и Т.Василева. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 27 
 

12.Попълване на възникналия временен недостиг на средства за финансиране на 
местните дейности. 

      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца  

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 28 

 
ОТНОСНО: Попълване на възникналия временен недостиг на                         

средства за финансиране на местните дейности  
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл. 24, т. 3 от Закона за общинските бюджети, на основание чл.21, ал.1, т.10 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, и при мотиви, изложени в 
докладната записка 

РЕШИ: 
 

1.Разрешава  ползване  на  заем  от  „Набирателна”  сметка   на  Община Враца в 
размер до 450 000 лв. 

2.Заемът е целеви, ползва се за обезпечаване временния недостиг на средства в 
местни дейности и възстановяване на ползвания свободен бюджетен ресурс от делегираните 
държавни дейности, което ще позволи изпълнението на  изискванията заложени в  § 30, ал. 2 
от Закона за държавния бюджет на Република България за 2011г. 

3.Срокът за погасяването му е до 15.02.2012 г., но не по-късно от постъпването на 
първия превод на общата изравнителна субсидия разчетена със Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2012 г. по бюджетната сметка на Община Враца.  

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 28 
ЗА – 29: Анг.Иванов, Ант.Георгиев, Б.Ничев, Б.Стоев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Кръстев, 
Вл.Ценов, Г.Комитски, Ем.Кюркчийски, Зл.Карамелска, Ив.Узунов, К.Динкова, К.Шахов, 
Кр.Донов, Кр.Ангелов, Кр.Георгиев, М.Каменова, М.Кирилова, М.Драганов, М.Костов, 
П.Аврамова, Пл.Ганецовски, Р.Тошева, С.Илчева, Т.Василева, Х.Георгиева, Цв.Коцев и 
Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 3:  Д.Димитрова, Здр.Златев и М.Калистратов. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 28 

 
13.Изразяване предварително съгласие за преминаване на линеен 

инфраструктурен обект, през поземлени имоти, общинска собственост, по чл.25, ал.4 и 
ал.5, във връзка с ал.3, т.1 от ЗСПЗЗ. 

      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца 
 
Изказаха се: К.Георгиев, Х.Георгиева и М.Петрова. 
 
По време на дебатите вносителя направи следната корекция в проекта за решение: 
В т.1 вместо „напрежение” да се запише „налягане”. 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 29 
 

ОТНОСНО: изразяване предварително съгласие за преминаване на линеен 
инфраструктурен обект, през поземлени имоти, общинска собственост, по чл.25, ал.4 и 
ал.5 във връзка с ал.3, т.1 от ЗСПЗЗ 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. чл.25, ал.4 и ал.5 във връзка с ал.3, т.1 
от Закона за собствеността и ползването на земеделската земя и при мотиви, подробно 
изложени в докладната записка 
 

РЕШИ: 
  

1.Изразява предварително съгласие за преминаване трасето на обект „Преносни 
газопроводи високо налягане с АГРС от ПГХ Чирен до гр.Козлодуй и гр.Оряхово” през 
поземлени имоти, общинска собственост и стопанисвани от общината, в землищата на 
с.Чирен, с.Девене и с.Три кладенци, съгласно обявеният в „Държавен вестник” бр. 
77/04.10.2011 г. проект за Парцеларен план. 

2.Упълномощава Кмета на Община Враца, след одобрение на проекта за Парцеларен 
план, да проведе процедурите по чл.193 от Закона за устройство на територията за 
учредяване на право на прокарване на техническата инфраструктура през общинските 
поземлени имоти.  

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 29 
ЗА – 34: Анг.Иванов, Ант.Георгиев, Б.Ничев, Б.Стоев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Кръстев, 
Вл.Ценов, Г.Комитски, Д.Димитрова, Ем.Кюркчийски, Здр.Златев, Зл.Карамелска, 
Ив.Узунов, К.Динкова, К.Шахов, Кр.Донов, Кр.Ангелов, Кр.Георгиев, М.Каменова, 
М.Петрова, М.Кирилова, М.Драганов, М.Костов, М.Калистратов, П.Аврамова, Пл.Кръстев, 
Пл.Ганецовски, Р.Тошева, С.Илчева, Т.Василева, Х.Георгиева, Цв.Коцев и Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – 1: М.Николова. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма   
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 29 

 
14.Определяне на концесионер на концесия за услуга с предмет: управление и 

поддържане на имоти, публична общинска собственост, както следва: 
 1.Сграда „Старата къща”, актувана с АПОС № 1650/05.10.2009г.; 
 2. Къща – музей „Андрей Николов”, актувана с АПОС № 1383/11.07.2008 г.; 
 3. Подземен паркинг, пл. „Христо Ботев”, актуван с АПОС № 920/22.11.2005г. 

      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца 
 
Изказаха се: М.Петрова, Р.Тошева, Н.Дакева и В.Кръстев. 
 
По време на разискванията се направиха следните предложения към Кмета на 

Община Враца, които да се предложат на  концесионерите за включване в договора: 
Към концесионера на обект къща-музей „Андрей Николов”: 
1. Концесионерът в дейността си да включи работа с деца и художествена дейност в 

обособения кът на двора. 
2. Към почистване на двора се включи и поддържане. 
3.При назначаването на двама човека персонал да се предвиди и ежегодна работа с 

деца. 
Предложението се подложи на гласуване и прие при следния вот: 
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ЗА – 27 
ПРОТИВ – 5 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2 
 
Към концесионера на обект Подземен паркинг: 
Концесионерът да осигури безвъзмездно три паркоместа за общинските институции – 

по едно за „РИМ” – Враца, Драматично-куклен театър – Враца и „РТВ – „Вестител” – 
Враца”. 

Предложението се подложи на гласуване и прие при следния вот: 
ЗА – 19 
ПРОТИВ – 7 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 7 
  

Р Е Ш Е Н И Е  № 30 
 

ОТНОСНО: Определяне на концесионер на концесия за услуга с предмет: 
управление и поддържане на имот, публична общинска собственост – Къща-музей 
„Андрей Николов”, актувана с АПОС № 1383/11.07.2008 г. 
  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация (ЗМСМА), чл.58, ал.2, т.1, чл.59, ал.1, т.1 и т.2 и чл.9, ал.2, т.3 от Закона за 
концесиите (ЗК), във връзка с чл.87, чл.88, ал.1 и 2 от Правилника за прилагане на закона за 
концесиите (ППЗК) и чл.17, ал.1, т.2, чл.2, ал.3, т.2 и чл.4 от ЗК и при мотиви, подробно 
изложени в докладната записка 
 

РЕШИ: 
 
 І.Определя Милен Цветанов Каменов за концесионер на обект: Къща-музей „Андрей 
Николов”, с идентификатор 12259.1024.16.1,  застроена площ 68 кв. м., находяща се в п.и. 
12259.1024.16 по Кадастралната карта на гр. Враца, с площ 936 кв.м., съставляващ УПИ IХ, 
п.и.1370, кв. 308 , ж.к. „Толбухин-юг” по действащия Устройствен план, с адм. адрес ул. 
„Андрей Николов” № 9.  Имота е публична общинска собственост,  актуван с АОС № 
1383/11.07.2008 г. Концесията е за срок от 15 години, считано от датата на подписване на 
договора за концесия, при условията на решение № 1087/14.09.2011 г. на Общински съвет – 
Враца и одобрения проект на концесионния договор. 

Концесията да се осъществи, при следните конкретни условия, в съответствие с 
офертата на Милен Цветанов Каменов: 

1. Концесионни плащания: 
1.1. Годишно концесионно плащане в размер на 693,00 лв. без ДДС, платими на две 

вноски: първата в размер на 60 % от годишното концесионно плащане до 31 януари на 
текущата година и втората вноска в размер на 40% от годишното концесионно плащане – до 
30 ноември на съответната година. 

1.2. Гратисен период, през който концесионерът се освобождава от извършване на 
концесионно плащане – няма . 

1.3. Еднократно концесионно плащане, дължимо към датата на подписване на 
концесионния договор в размер на 691,00 лева. 

2. Обща стойност на преките инвестиции в обекта на  концесията за първите 10 
години е в размер на 42 020 лв. без ДДС, разпределени за следните видове дейности и 
мероприятия: 

 2.1. Изграждане на ограда и порта; 
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 2.2. Обособяване на кът за склуптурна работа в двора, състоящ се от навес, плот и 
подходяща настилка; 

 2.3. Поставяне на пейки – 6 бр. и масички – 2 бр.; 
 2.4. Почистване на двора; 
 2.5. Поправка на ВиК и монтиране на водомер; 
 2.6. Укрепителни мероприятия по терена; 
 2.7. Измазване и боядисване на къщата; 
 2.8. Премахване на пристроената стена и изграждане на носеща колона на нейно 

място; 
 2.9. Ремонт на покрива и смяна на челни дъски; 
2.10. Възобновяване на санитарни възли; 
2.11. Изграждане на отоплителна инсталация – камина с водна риза. 
3. Стойност на социалната програма – назначаване на персонал - двама човека. 
ІІ. Определя срок за сключване на концесионния договор – до 30 дни след влизане на 

настоящото решение в сила. 
III. Възлага на Кмета на Община Враца да извърши необходимите законови 

процедури по подписването на договор за концесия, както и да извърши всички по-
нататъшни действия, регламентирани със Закона за концесиите и Правилника за 
прилагането му. Задължава Кмета на общината да съобразява по-нататъшните си действия, 
свързани с предоставянето на концесията и с контрол върху нея, с действащите законови и 
подзаконови нормативни актове, съдържащи се в гражданското законодателство на 
Република България. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 30 
ЗА – 34: Анг.Иванов, Ант.Георгиев, Б.Ничев, Б.Стоев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Кръстев, 
Г.Комитски, Д.Димитрова, Ем.Кюркчийски, Здр.Златев, Зл.Карамелска, Ив.Узунов, 
К.Динкова, К.Шахов, Кр.Донов, Кр.Ангелов, Кр.Георгиев, М.Николова, М.Каменова, 
М.Петрова, М.Кирилова, М.Драганов, М.Костов, М.Калистратов, П.Аврамова, Пл.Кръстев, 
Пл.Ганецовски, Р.Тошева, С.Илчева, Т.Василева, Х.Георгиева, Цв.Коцев и Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма   
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 30 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 31 

 
ОТНОСНО: Определяне на концесионер на концесия за услуга с предмет: 

управление и поддържане на имот, публична общинска собственост – Подземен 
паркинг, пл. „Христо Ботев”, актуван с АПОС № 920/22.11.2005г. 
  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация (ЗМСМА), чл.58, ал.2, т.1, чл.59, ал.1, т.1 и т.2 и чл.9, ал.2, т.3 от Закона за 
концесиите (ЗК), във връзка с чл.87, чл.88, ал.1 и 2 от Правилника за прилагане на закона за 
концесиите (ППЗК) и чл.17, ал.1, т.2, чл.2, ал.3, т.2 и чл.4 от ЗК и при мотиви, подробно 
изложени в докладната записка 
 

РЕШИ: 
 

І. Определя „Никем газ” ЕООД, ЕИК 106574729 за концесионер на обект: Подземен 
паркинг – публична общинска собственост, актуван с АОС 920/22.11.2005г.  
Местоположението на имота е гр.Враца, кв.144, парцел VI, Зона – Първа – ЦГЧ. Съгласно 
Заповед РД-02-14-475/1987г. за одобряване на кадастралния, застроителен и регулационен 
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план на ЦГЧ гр.Враца имота е отреден за хотел, музей, културен дом и подземен паркинг. 
Концесията е за срок от 15 години, считано от датата на подписване на договора за 
концесия, при условията на решение № 1087/14.09.2011г. на Общински съвет – Враца и 
одобрения проект на концесионния договор. 

Концесията да се осъществи при следните конкретни условия в съответствие с 
офертата на „Никем газ” ЕООД, гр. Враца: 

1. Концесионни плащания: 
1.1. Годишно концесионно плащане в размер на 5 350,00 лв. без ДДС, платими на 

две вноски: първата в размер на 60% от годишното концесионно плащане до 31 януари на 
текущата година и втората вноска в размер на 40% от годишното концесионно плащане – до 
30 ноември на съответната година. 

1.2. Гратисен период, през който концесионерът се освобождава от извършване на 
концесионно плащане – няма. 

1.3. Еднократно концесионно плащане, дължимо към датата на подписване на 
концесионния договор в размер на 5 318,00 лева. 

2. Обща стойност на преките инвестиции в обекта на  концесията за първите 10 
години е в размер на 174 000 лв. без ДДС, разпределени за следните видове дейности и 
мероприятия: 

2.1. Ремонт на паркинга и направа на външни настилки и паркоустройство; 
2.2. Подновяване на ел.инсталацията; 
2.3. Изграждане на видео наблюдение; 
2.4. Други строително ремонтни работи; 
3. Стойност на социалната програма – назначаване на персонал – шест човека. 
ІІ. Определя срок за сключване на концесионния договор – до 30 дни след влизане на 

настоящото решение в сила. 
III. Възлага на Кмета на Община Враца да извърши необходимите законови 

процедури по подписването на договор за концесия, както и да извърши всички по-
нататъшни действия, регламентирани със Закона за концесиите и Правилника за 
прилагането му. Задължава Кмета на общината да съобразява по-нататъшните си действия, 
свързани с предоставянето на концесията и с контрол върху нея, с действащите законови и 
подзаконови нормативни актове, съдържащи се в гражданското законодателство на 
Република България. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 31 
ЗА – 34: Анг.Иванов, Ант.Георгиев, Б.Ничев, Б.Стоев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Кръстев, 
Г.Комитски, Д.Димитрова, Ем.Кюркчийски, Здр.Златев, Зл.Карамелска, Ив.Узунов, 
К.Динкова, К.Шахов, Кр.Донов, Кр.Ангелов, Кр.Георгиев, М.Николова, М.Каменова, 
М.Петрова, М.Кирилова, М.Драганов, М.Костов, М.Калистратов, П.Аврамова, Пл.Кръстев, 
Пл.Ганецовски, Р.Тошева, С.Илчева, Т.Василева, Х.Георгиева, Цв.Коцев и Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма   
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 31 

 
15.Отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост. 
      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца 
 
Изказаха се: М.Петрова, В.Драганов и Н.Дакева 
 
По време на дебатите вносителя направи следните корекции в проекта за решение: 
1.Вместо „частна общинска собственост” да се запише „публична общинска 

собственост” 
2.В таблицата вместо „павилион” да се запише „помещение”. 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 32 

 
ОТНОСНО: Отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 от Закона за общинската 
собственост, чл. чл.18 и 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: 
 
 1.Да бъде проведен публичен търг с тайно наддаване  за отдаването под наем на имоти, 
публична общинска собственост, както следва: 
 

№ Помещение Квадратура 
 (кв.м) 

Първоначален месечен наем 
(лева) 

1. Стая № 2 22.70 181,60 
2.  Стая № 3 18.00 144,00 
3. Стая № 4 17.00 136,00 
4. Стая № 5 12.00 96,00 
5. Стая № 6 18.00 144,00 
6. Стая № 7 35.00 280,00 
7. Стая № 8 9.30 74,40 
8. Стая № 9 10.00 80,00 
9. Стая №10 11.00 88,00 

10.  Стая № 11 11.00 88,00 
11.  Стая № 12 10.00 80,00 
12. Стая № 131 20.00 160,00 

   
2.Възлага на Кмета на Община Враца да извърши необходимите действия по 

организирането и провеждането на търга.  
 

ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 32 
ЗА – 34: Анг.Иванов, Ант.Георгиев, Б.Ничев, Б.Стоев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Кръстев, 
Вл.Ценов, Г.Комитски, Д.Димитрова, Ем.Кюркчийски, Здр.Златев, Зл.Карамелска, 
К.Динкова, К.Беков, К.Шахов, Кр.Донов, Кр.Ангелов, Кр.Георгиев, М.Каменова, 
М.Петрова, М.Кирилова, М.Драганов, М.Костов, М.Калистратов, П.Аврамова, Пл.Кръстев, 
Пл.Ганецовски, Р.Тошева, С.Илчева, Т.Василева, Х.Георгиева, Цв.Коцев и Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – 1: М.Николова. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма   
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 32 

 
6. Осигуряване на съфинансиране по проект ИСКРА – Иновативен социален 

комплекс от резидентни алтернативи. 
      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца 
Изказа се: М.Каменова. 
 
Направи се следното предложение за допълнение на проекта за решение: 
Да се включи т.3 със следния текст: „Средствата в размер на 135 000 лева да бъдат 

заложени в Проекта за Бюджет 2012 на Община Враца.” 
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Предложението се подложи на гласуване и прие със следния вот: 
ЗА – 32 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма  
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 33 
 

ОТНОСНО: Осигуряване на съфинансиране по проект ИСКРА - Иновативен 
социален комплекс от резидентни алтернативи 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА и при 
мотиви, изложени в докладната записка 
 

РЕШИ: 
 

1.Дава съгласие Община Враца да съфинансира проект „ИСКРА - Иновативен 
социален комплекс от резидентни алтернативи”, схема за безвъзмездна финансова помощ: 
BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, 
предлагащи услуги за деца в риск”, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско 
развитие”, Oперация 1.1: „Социална инфраструктура” по Оперативна програма „Регионално 
развитие”, със собствени средства в размер на 135 000,00 лева (сто тридесет и пет хиляди 
лева) с включен ДДС. 

2.Възлага на Кмета на Община Враца да извърши необходимите действия по 
изпълнение на горното решение. 

3.Средствата в размер на 135 000 лева да бъдат заложени в Проекта за Бюджет 2012 
на Община Враца. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 33 
ЗА – 35: Анг.Иванов, Ант.Георгиев, Б.Ничев, Б.Стоев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Кръстев, 
Вл.Ценов, Г.Комитски, Д.Димитрова, Ем.Кюркчийски, Здр.Златев, Зл.Карамелска, 
Ив.Узунов, К.Динкова, К.Шахов, Кр.Донов, Кр.Ангелов, Кр.Георгиев, М.Николова, 
М.Каменова, М.Петрова, М.Кирилова, М.Драганов, М.Костов, М.Калистратов, П.Аврамова, 
Пл.Кръстев, Пл.Ганецовски, Р.Тошева, С.Илчева, Т.Василева, Х.Георгиева, Цв.Коцев и 
Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма   
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 33 

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

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 34 
 

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

 
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ и при 

мотиви, изложени в докладната записка 
 

РЕШИ: 

В изпълнение на задължението си по §27, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ: 
1.Дава съгласие да бъде предоставен на собствениците Коста Петров Тодоров и 

Ивана Петрова Ангелова, поземлен имот, находящ се в землището на  с. Згориград ЕКАТТЕ: 
30606, както следва:  

1.1. Имот №035008 в размер на 0.780 дка от обща площ 2.332, НТП нива, Кат. Осма 
2. Дава съгласие да бъдат предоставени на наследниците на Мито Петров Панов, 

поземлени имоти, находящи се в землището на  с.Згориград ЕКАТТЕ: 30606, както следва:  
2.1. Имот №017033 с площ 0.974 дка, НТП ливада, Кат. Осма 
2.2. Югоизточната част от имот №017043 с площ от 1.026 дка от общата площ – 1.403 

дка, НТП ливада, Кат. Осма 
3. Дава съгласие да бъдат предоставени на наследниците на Коста Стефанов Живков, 

поземлени имоти, находящи се в землището на с.Власатица ЕКАТТЕ: 11555, както следва:  
3.1. Имот №102042 с площ 7.091 дка, НТП-нива, Кат. Шеста 
3.2. Североизточната част от имот №103012 с площ от 2.909 дка от общата площ – 

3.998 дка, НТП ливада, Кат. Седма 
4.Дава съгласие да бъде предоставен на наследниците на Христо Харалампиев 

Младенов, поземлен имот, находящ се в землището на  с.Паволче ЕКАТТЕ: 55070, както 
следва:  

4.1. Имот №012017 с площ 0.351 дка, НТП лозе, Кат. Седма 
5.Дава съгласие да бъде предоставен на Дино Тодоров Йотов, поземлен имот, 

находящ се в землището на  с.Челопек ЕКАТТЕ:80311, както следва:  
5.1. Североизточната част от имот №012024 в размер на 6.000 дка, от общата площ – 

7.000 дка, НТП нива, Кат. Шеста 
6.Дава съгласие да бъде предоставен на наследниците на Крум Ценов Иков, поземлен 

имот, находящ се в землището на  гр.Враца ЕКАТТЕ: 12259, както следва:  
6.1. Североизточната част от идентификатор 12259.236.71 в размер на 7.000 дка, от 

общата площ – 16.861 дка, а именно идентификатор 12259.236.87, НТП нива, Кат. Пета 
7. Дава съгласие да бъдат предоставени на наследниците на Иван Цеков 

Гюронтийски, поземлен имот, находящ се в землището на  с.Лиляче ЕКАТТЕ: 43712, както 
следва:  

7.1. Имот №032005 с площ от 3.467 дка, НТП нива, Кат. Трета 
7.2. Североизточната част от имот №132007 в размер на 1.533 дка, от общата площ – 

2.502 дка, НТП нива, Кат. Трета 
8.  Дава съгласие да бъде предоставен на наследниците на Георги Димитров 

Липовански, поземлен имот, находящ се в землището на  гр.Враца ЕКАТТЕ: 12259, както 
следва:  
 8.1. Северозападната част от идентификатор 12259.603.92 в размер на 17.500 дка, от 
общата площ – 19.913 дка, а именно идентификатор 12259.603.95, НТП нива, Кат. Пета 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 34 
ЗА – 35: Анг.Иванов, Ант.Георгиев, Б.Ничев, Б.Стоев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Кръстев, 
Вл.Ценов, Г.Комитски, Д.Димитрова, Ем.Кюркчийски, Здр.Златев, Зл.Карамелска, 
Ив.Узунов, К.Динкова, К.Шахов, Кр.Донов, Кр.Ангелов, Кр.Георгиев, М.Николова, 
М.Каменова, М.Петрова, М.Кирилова, М.Драганов, М.Костов, М.Калистратов, П.Аврамова, 
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Пл.Кръстев, Пл.Ганецовски, Р.Тошева, С.Илчева, Т.Василева, Х.Георгиева, Цв.Коцев и 
Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма   
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 34 

 
18.Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от 

недвижим имот – урегулиран поземлен имот УПИ Х-395, кв.60 по действащия 
Устройствен план на с.Згориград. 

      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца 

  
Изказаха се: М.Петрова, В.Драганов и М.Драганов 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 35 

 
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част 

от недвижим имот – урегулиран поземлен имот УПИ Х-395, кв.60 по действащия 
Устройствен план на с.Згориград 
 

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 08.12.2011г. на лицензиран оценител инж.Евгени 
Филипов, съгласно която пазарната стойност на общинската част от УПИ Х-628, кв.60 по 
плана на с.Згориград, представляваща 483/1543 ид.ч. от поземления имот, състоящи се от 
483.00 м2  незастроен  терен, придаващи се по регулация, съгласно ЧИПУП /ПРЗ/, одобрен 
със Заповед №1040/15.09.2011 г.  на Кмета на Община Враца, актувани с АЧОС 
№1989/29.09.2011 г., възлиза на 16 685.00 лв. без ДДС (словом: шестнадесет хиляди 
шестстотин осемдесет и пет  лева без данък добавена стойност) или  по 34.54 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 – 
УПИ Х-628, кв.60 по действащия Устройствен план на с.Згориград, чрез продажба на 
общинската част от имота по одобрената  в  т.1 цена. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 35 
ЗА – 34: Анг.Иванов, Ант.Георгиев, Б.Ничев, Б.Стоев, В.Стаменов, В.Кръстев, Вл.Ценов, 
Г.Комитски, Д.Димитрова, Ем.Кюркчийски, Здр.Златев, Зл.Карамелска, Ив.Узунов, 
К.Динкова, К.Шахов, Кр.Донов, Кр.Ангелов, Кр.Георгиев, М.Николова, М.Каменова, 
М.Петрова, М.Кирилова, М.Драганов, М.Костов, М.Калистратов, П.Аврамова, Пл.Кръстев, 
Пл.Ганецовски, Р.Тошева, С.Илчева, Т.Василева, Х.Георгиева, Цв.Коцев и Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1: В.Драганов. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 35 

 
19. Изменение на Решение №1082/14.09.2011г. 
      Докладва: инж. Николай Иванов 
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      Кмет на Община Враца 
 Изказа се: М.Каменова. 
 Направи се следното предложение за допълнение на проекта за решение: 

Като т.2 да се запише „Възлага на Кмета на Община Враца да извърши необходимите 
действия по изпълнение на горепосоченото решение.” 

и като т.3 да се запише „Средствата в размер на 169 954.73 лева да бъдат заложени в 
Проекта за бюджет 2012 на Община Враца.” 
Предложението се подложи на гласуване и прие със следния вот: 
ЗА – 34 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1  

Р Е Ш Е Н И Е  № 36 
 

ОТНОСНО: Изменение на Решение №1082/14.09.2011 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА и при 
мотиви, изложени в докладната записка 
 

РЕШИ: 
 

1.Изменя Решение № 1082/14.09.2011 год. за осигуряване на средства за 
дофинансиране на обекти по проект „Превенция на риска от наводнения в Община Враца”, 
Договор №BG161PO001/1.4-06/2010/007, както следва: Дава съгласие Община Враца да 
дофинансира обект „Корекция на Медковско дере II-ри етап”, част от проект „Превенция на 
риска от наводнения в Община Враца”, Договор № BG161PO001/1.4-06/2010/007, със 
собствени средства в размер на 169 954.73 лева с включен ДДС. 

2.Възлага на Кмета на Община Враца да извърши необходимите действия по 
изпълнение на горепосоченото решение. 

3.Средствата в размер на 169 954.73 лева да бъдат заложени в Проекта за бюджет 
2012 на Община Враца. 

4.Останалите точки на решението не се променят и се запазват в същия вид. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 36 
ЗА – 35: Анг.Иванов, Ант.Георгиев, Б.Ничев, Б.Стоев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Кръстев, 
Вл.Ценов, Г.Комитски, Д.Димитрова, Ем.Кюркчийски, Здр.Златев, Зл.Карамелска, 
Ив.Узунов, К.Динкова, К.Шахов, Кр.Донов, Кр.Ангелов, Кр.Георгиев, М.Николова, 
М.Каменова, М.Петрова, М.Кирилова, М.Драганов, М.Костов, М.Калистратов, П.Аврамова, 
Пл.Кръстев, Пл.Ганецовски, Р.Тошева, С.Илчева, Т.Василева, Х.Георгиева, Цв.Коцев и 
Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма  
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 36 

 
20.Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от 

недвижим имот –поземлен имот с идентификатор 12259.1020.382 по Кадастралната 
карта или УПИ V-124, кв.413, ЦГЧ 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  № 37 
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ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част 

от недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 12259.1020.382 по Кадастралната 
карта или УПИ V-124, кв.413, ЦГЧ  по действащия Устройствен план на гр.Враца.  
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

      На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с 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 09.12.2011г. на лицензиран оценител инж.Лариса 

Ангелова, съгласно която пазарната стойност на общинската част от поземлен имот с 
идентификатор 12259.1020.382 по Кадастралната карта, съставляващ  УПИ V-124, кв.413, 
ЦГЧ по действащия Устройствения план на гр.Враца, представляваща 107/328 ид.ч. от 
поземления имот, състоящи се от 107.00 м2 незастроен терен, придаващи се по регулация, 
съгласно действащия Регулационен план на гр.Враца (одобрен с Решение №959 по Протокол  
№72/19.04.2011г.  на Общински съвет – Враца), актуван с акт за частна общинска собственост 
№1999/02.12.2011г., възлиза на 11 400.00  лв. без ДДС (единадесет  хиляди  и четиристотин  
лева без данък добавена стойност) или  по 106.54 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 12259.1020.382 по Кадастралната карта, съставляващ  УПИ V-124, 
кв.413, ЦГЧ по действащия Устройствения план на гр.Враца, чрез продажба на общинската 
част от имота по одобрената  в  т.1 цена. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 37 
ЗА – 34: Анг.Иванов, Ант.Георгиев, Б.Ничев, Б.Стоев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Кръстев, 
Вл.Ценов, Г.Комитски, Д.Димитрова, Ем.Кюркчийски, Здр.Златев, Зл.Карамелска, 
Ив.Узунов, К.Динкова, К.Шахов, Кр.Донов, Кр.Ангелов, Кр.Георгиев, М.Николова, 
М.Каменова, М.Петрова, М.Кирилова, М.Драганов, М.Костов, М.Калистратов, П.Аврамова, 
Пл.Кръстев, Пл.Ганецовски, С.Илчева, Т.Василева, Х.Георгиева, Цв.Коцев и 
Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1: Р.Тошева. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 37 

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

поземлен имот – УПИ ІІ-46, кв.36, ж.к."Дъбника", гр.Враца (поземлен имот с 
идентификатор 12259.1010.327  по Кадастралната картата)  в полза на собственика на  
построена в него сграда. 

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 38 
 

ОТНОСНО: Продажба  на земя, частна общинска собственост, съставляваща  
урегулиран поземлен имот – УПИ ІІ-46, кв.36, ж.к. „Дъбника”, гр.Враца (поземлен имот 
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с идентификатор 12259.1010.327  по Кадастралната картата)  в полза на собственика на  
построена в него сграда. 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 
На основание чл.35 ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.36 и 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 12.12.2011 г. на лицензиран оценител инж.Евгени 

Филипов, съгласно която пазарната стойност на земята, съставляваща УПИ ІІ-46, кв.36, ж.к. 
„Дъбника” по действащия Регулационен план на гр.Враца (одобрен с Решение №959 по 
Протокол  №72/19.04.2011 г. на Общински съвет Враца) или поземлен имот с идентификатор 
12259.1010.327 по Кадастралната карта, целият с площ 221 м2, актуван с акт за частна 
общинска собственост №2000/02.12.2011 г., в които е построена самостоятелна търговска 
сграда с учредено право на строеж, собственост на ЕТ„Линофрина”, представляван от 
Владимир Велев Цонев, възлиза на 15 280.00 лв. без ДДС (петнадесет хиляди двеста и 
осемдесет  лева без данък добавена стойност) или по 69.14 лв/м2. 

2.Възлага на Кмета на Община Враца, да проведе процедура за продажба на земята, 
частна общинска собственост, съставляваща УПИ ІІ-46, кв.36, ж.к. „Дъбника” по действащия 
Регулационен план на гр.Враца (одобрен с Решение №959 по Протокол  №72/19.04.2011 г.  на 
Общински съвет – Враца) или поземлен имот с идентификатор 12259.1010.327 по 
Кадастралната карта, в полза на собственика на законно построената в нея сграда, по 
одобрената  в т.1 цена. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 38 
ЗА – 29: Анг.Иванов, Ант.Георгиев, Б.Ничев, Б.Стоев, В.Стаменов, В.Кръстев, Вл.Ценов, 
Г.Комитски, Д.Димитрова, Ем.Кюркчийски, Здр.Златев, Зл.Карамелска, Ив.Узунов, 
К.Динкова, Кр.Донов, Кр.Ангелов, Кр.Георгиев, М.Каменова, М.Петрова, М.Кирилова, 
М.Костов, М.Калистратов, П.Аврамова, Пл.Кръстев, Пл.Ганецовски, С.Илчева, Х.Георгиева, 
Цв.Коцев и Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 4: В.Драганов, М.Николова, Р.Тошева и Т.Василева. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 38 

 
22.Учредяване право на строеж върху общинска земя, съставляваща УПИ ІV, 

кв.234-а, „Източна промишлена зона”, гр.Враца (поземлен имот с идентификатор 
12259.1021.184  по Кадастралната картата), за изграждане на трафопост БКТП 10/0,4 
kVA - обект от техническа инфраструктура. 

      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 39 

 
ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху общинска земя, съставляваща 

УПИ ІV, кв.234-а, „Източна промишлена зона”, гр.Враца (поземлен имот с 
идентификатор 12259.1021.184  по Кадастралната картата), за изграждане на 
трафопост БКТП 10/0,4 kVA - обект от техническа инфраструктура 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
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На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.62, ал.2 от Закона за енергетиката, §23 
от ДР на Закона за енергетиката, чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост,  чл.44 
и 45 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество (приета от ОбС Враца с Решение №292/2008  г.)  и при мотиви, изложени в 
докладната записка, 

РЕШИ: 
 

1. Учредява възмездно право на строеж за изграждане на Трафопост БКТП 10/0,4 
kVA подобект от обект „Външно кабелно електрозахранване на Газификация в УПИ ІХ, 
кв.2, гр.Враца” с разгъната застроена площ /РЗП/ от  12.65 м2, върху общинска земя в УПИ 
ІV, кв.234-а, „Източна промишлена зона”, гр.Враца (поземлен имот с идентификатор 
12259.1021.184 по Кадастралната картата), актуван с АЧОС №1649/05.10.2009 г. 

2. Приема експертна оценка от 07.12.2011 г. на лицензиран оценител инж.Лариса 
Ангелова, съгласно която пазарната стойност за правото строеж върху общинска земя земя  
в УПИ ІV, кв.234-а, „Източна промишлена зона”, гр.Враца (поземлен имот с идентификатор 
12259.1021.184 по Кадастралната картата), за изграждане на Трафопост БКТП 10/0,4 kVA с 
разгъната застроена площ /РЗП/ от 12.65 м2, възлиза на 2 720.00 лв. (две хиляда седемстотин и 
двадесет  лева) или по 215.00 лв./м2. 
 3. Възлага на Кмета на Община Враца да издаде заповед и сключи договор за 
учредяване право на строеж за изграждане на описания в т.1 обект, по одобрената в т.2 цена. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 39 
ЗА – 34: Анг.Иванов, Ант.Георгиев, Б.Ничев, Б.Стоев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Кръстев, 
Вл.Ценов, Г.Комитски, Д.Димитрова, Ем.Кюркчийски, Здр.Златев, Зл.Карамелска, 
Ив.Узунов, К.Динкова, К.Шахов, Кр.Донов, Кр.Ангелов, М.Николова, М.Каменова, 
М.Петрова, М.Кирилова, М.Драганов, М.Костов, М.Калистратов, П.Аврамова, Пл.Кръстев, 
Пл.Ганецовски, Р.Тошева, С.Илчева, Т.Василева, Х.Георгиева, Цв.Коцев и Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 39 

 
23.Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от 

недвижим имот – урегулиран поземлен имот УПИ II99,71, кв.67, ж.к. река Лева по 
действащия Регулационен план на гр.Враца, одобрен с Решение № 959/19.04.2011г. на 
Общински съвет – Враца. 

      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 40 

 
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част 

от недвижим имот – урегулиран поземлен имот УПИ ІІ99,71, кв.67, ж.к. река Лева по 
действащият Регулационен план на гр. Враца, одобрен с Решение № 959/19.04.2011г. на 
Общински съвет Враца 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; 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: 
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1.Приема експертна оценка от 01.09.2011г. на лицензиран оценител инж. Даниела 
Върбанова, съгласно която пазарната стойност на общинската част от Поземлен имот с 
идентификатор 12259.1014.224 по кадастралната карта и кадастралните регистри на 
гр.Враца, съставляващ УПИ ІІ99,71 кв.67, ж.к. „Река Лева” по действащият Регулационен 
план на гр.Враца, одобрен с Решение № 959/19.04.2011г. на Общински съвет – Враца, 
представляваща 278/497 ид.ч. от поземления имот, възлиза на 39000.00 лв. без ДДС (тридесет 
и девет  хил. лева  без данък добавена стойност) или по 14029лв./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 – 
Поземлен имот с идентификатор 12259.1014.224 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на гр.Враца, съставляващ урегулиран поземлен имот – УПИ ІІ99,71 кв.67, ж.к. 
„Река Лева” по действащият Регулационен план на гр.Враца, одобрен с Решение № 
959/19.04.2011г. на Общински съвет Враца, чрез продажба на общинската част от имота по 
одобрената  в  т.1 цена. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 40 
ЗА – 32: Анг.Иванов, Ант.Георгиев, Б.Ничев, Б.Стоев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Кръстев, 
Вл.Ценов, Г.Комитски, Д.Димитрова, Ем.Кюркчийски, Здр.Златев, Зл.Карамелска, 
Ив.Узунов, К.Динкова, К.Шахов, Кр.Донов, Кр.Ангелов, М.Николова, М.Каменова, 
М.Петрова, М.Кирилова, М.Костов, М.Калистратов, П.Аврамова, Пл.Кръстев, 
Пл.Ганецовски, Р.Тошева, Т.Василева, Х.Георгиева, Цв.Коцев и Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2: М.Драганов и С.Илчева 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 40 

 
24.Управление на обект – помещение в Зала за пневматична стрелба, 

предоставено за управление на Общинско предприятие „Спорт и туризъм” – Враца. 
      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца 
Изказаха се: М.Петрова и Н.Дакева 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 41 

 
ОТНОСНО: Управление на обект  - помещение в Зала за пневматична стрелба, 

предоставено за управление на Общинско предприятие „Спорт и туризъм” – Враца 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.8 ал.1 и чл. 14, ал.7 от  Закона за 
общинската собственост, чл.15 ал.1 и 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.) и чл.14, раздел ІV-ти от Правилника за дейността на Общинско 
предприятие „Спорт и туризъм” и при мотиви подробно изложени в докладната  

 
РЕШИ: 

  
1.Дава съгласие да бъде отдадена под наем по реда на ЗОС, чрез провеждане на търг с 

тайно наддаване помещение в Зала за пневматична стрелба, предоставено за управление на 
Общинско предприятие „Спорт и туризъм” – Враца с предназначение  оръжеен магазин. 

2.Възлага на Директора на Общинско предприятие „Спорт и туризъм”, да извърши 
необходимите действия за откриване процедура за отдаване под наем на помещение в Зала 
за пневматична стрелба с предназначение Оръжеен магазин чрез публично оповестен търг с 
тайно наддаване както следва: 
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ОБЕКТ 
 

Местонахождение 
 

Предназначение Площ
/кв.м/ 

Първоначален 
месечен наем 

/лева/ 
Помещение в Зала за 
пневматична стрелба 

Зала за пневматично 
оръжие Оръжеен магазин 16,00 96,00 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 41 
ЗА – 36: Анг.Иванов, Ант.Георгиев, Б.Ничев, Б.Стоев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Кръстев, 
Вл.Ценов, Г.Комитски, Д.Димитрова, Ем.Кюркчийски, Здр.Златев, Зл.Карамелска, 
Ив.Узунов, К.Динкова, К.Беков, К.Шахов, Кр.Донов, Кр.Ангелов, Кр.Георгиев, М.Николова, 
М.Каменова, М.Петрова, М.Кирилова, М.Драганов, М.Костов, М.Калистратов, П.Аврамова, 
Пл.Кръстев, Пл.Ганецовски, Р.Тошева, С.Илчева, Т.Василева, Х.Георгиева, Цв.Коцев и 
Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – няма  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма  
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 41 

 
25.Допълване и актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с 

недвижими имоти частна общинска собственост. 
      Докладва: инж. Николай Иванов 
      Кмет на Община Враца 
Изказаха се: М.Петрова, инж.Н.Иванов, К.Илиев и Х.Георгиева. 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 42 
 

ОТНОСНО:  Допълване и актуализиране на Програмата за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2011г., относно  разпореждане с 
недвижими имоти частна общинска собственост 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 
РЕШИ: 

 
Не приема внесения проект за решение. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 42 
ЗА – 10: Анг.Иванов, Ант.Георгиев, Вл.Ценов, Г.Комитски, Кр.Георгиев, М.Николова, 
М.Драганов, М.Костов, П.Аврамова и Цв.Коцев.  
ПРОТИВ – 10: Д.Димитрова, Здр.Златев, Ив.Узунов, К.Динкова, К.Шахов, М.Петрова, 
Пл.Кръстев, С.Илчева, Т.Василева и Х.Георгиева. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 16: Б.Ничев, Б.Стоев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Кръстев, 
Ем.Кюркчийски, Зл.Карамелска, К.Беков, Кр.Донов, Кр.Ангелов, М.Каменова, М.Кирилова, 
М.Калистратов, Пл.Ганецовски, Р.Тошева и Цв.Дамяновска. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 42 

 
26.Безвъзмездно придобиване правото на собственост върху недвижим имот 

частна държавна собственост, представляваща сграда Исторически музей, находяща се 
на пл. „Христо Ботев” № 2, гр.Враца. 

      Докладва: инж. Николай Иванов 
Кмет на Община Враца 

 
Изказаха се: М.Петрова, Х.Георгиева, Н.Дакева, д-р Ант.Георгиев, инж. Н.Иванов и 

В.Драганов. 
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По време на обсъжданията се направи следното допълнение на проекта за решение: 
Т.1 да придобие следния вид: „Дава съгласие за безвъзмездно придобиване право на 

собственост от Община Враца след изпълнение на изискванията на чл.54 от Закона за 
държавната собственост върху недвижим имот, представляващ сграда Исторически музей, с 
идентификтор 12259.1020.198.2 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 
Враца, със застроена площ 1216 кв.м. и разгъната застроена площ 3128 кв.м., находящ се на 
пл. „Христо Ботев” № 2, гр.Враца.” 
Предложението се подложи на гласуване и прие със следния вот: 
ЗА – 34 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1  

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 43 

 
ОТНОСНО: Безвъзмездно придобиване правото на собственост върху недвижим 

имот частна държавна собственост, представляващ  сграда Исторически музей, 
находяща се на пл. „Христо Ботев” №2, гр. Враца 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8 ал.1, т.2, от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, във връзка чл. 8, ал.1 и ал.2 
от ЗОС и чл.54, ал.1 от ЗДС 
 

РЕШИ: 
 

1. Дава съгласие за безвъзмездно придобиване право на собственост от Община 
Враца след изпълнение на изискванията на чл.54 от Закона за държавната собственост върху 
недвижим имот, представляващ сграда Исторически музей, с идентификтор 
12259.1020.198.2 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Враца, със 
застроена площ 1216 кв.м. и разгъната застроена площ 3128 кв.м., находящ се на пл. 
„Христо Ботев” № 2, гр.Враца. 
 2. Възлага на Кмета да извърши необходимите действия по изпълнение на горното 
решение. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 43 
ЗА – 35: Анг.Иванов, Ант.Георгиев, Б.Ничев, Б.Стоев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Кръстев, 
Вл.Ценов, Г.Комитски, Д.Димитрова, Ем.Кюркчийски, Здр.Златев, Зл.Карамелска, 
Ив.Узунов, К.Динкова, К.Беков, Кр.Донов, Кр.Ангелов, Кр.Георгиев, М.Николова, 
М.Каменова, М.Петрова, М.Кирилова, М.Драганов, М.Костов, М.Калистратов, П.Аврамова, 
Пл.Кръстев, Пл.Ганецовски, Р.Тошева, С.Илчева, Т.Василева, Х.Георгиева, Цв.Коцев и 
Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – 1: К.Шахов. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма  
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 43 

       
27. Връщане на отпуснат заем. 
      Докладва: Васил Драганов 
      Общински съветник 
Изказаха се: Л.Митков, В.Драганов, инж.Н.Иванов, М.Николова и Цв.Дамяновска 
По време на дебатите вносителя направи следното допълнение на проекта за 

решение: 
Средствата да се осигурят от бюджета на Община Враца. 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 44 

 
ОТНОСНО: Връщане на отпуснат заем 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.10, ал.1, т.1 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол и при мотиви, изложени в докладната записка 
 

РЕШИ: 
 
 Да се върнат предоставените заемообразно средства в размер на 60 000 лева по чл.10, 
ал1, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, като средствата се 
осигурят от бюджета на Община Враца. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 44 
ЗА – 23: Б.Ничев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Кръстев, Д.Димитрова, Ем.Кюркчийски, 
Здр.Златев, К.Динкова, Кр.Донов, Кр.Ангелов, М.Николова, М.Каменова, М.Петрова, 
М.Кирилова, М.Драганов, М.Калистратов, П.Аврамова, Пл.Ганецовски, Р.Тошева, С.Илчева, 
Т.Василева, Х.Георгиева и Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – 2: К.Шахов и Пл.Кръстев. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 11: Анг.Иванов, Ант.Георгиев, Б.Стоев, Вл.Ценов, Г.Комитски, 
Зл.Карамелска, Ив.Узунов, К.Беков, Кр.Георгиев, М.Костов и Цв.Коцев. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 44 

 
28.Разни. Питания на граждани. 
Допълнение към Решение № 3 по Протокол № 2/06.12.2011 г. на Общински съвет 

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 45 
 

ОТНОСНО: Допълнение към Решение № 3 по Протокол № 2/06.12.2011 г. на 
Общински съвет – Враца  

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.34, ал.4 от ЗМСМА и чл.24, т.9 от 
Правилникa за организацията и дейността на Общински съвет – Враца, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация 

 
РЕШИ: 

  
1.Приема Списък на допустимите разходи по чл.24, т.9 от Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет – Враца, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, както следва: 

1.1.Разходи за консултантски услуги, свързани с дейността на общинския съветник в 
работата на Общински съвет – Враца. 

1.2.Разходи за комуникационни и информационни услуги /телефон, интернет, 
пощенски и други услуги/. 

1.3.Разходи за наем на помещение, в.т.ч. осветление, отопление и вода. 
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1.4.Разходи за гориво. 
1.5.Канцеларски и рекламни материали, консумативи. 
2.Разходите, свързани с дейността на общинските съветници, неизброени в Списъка 

на допустимите разходи, се одобряват от председателския съвет. 
3. Разходооправдателните документи по т. 1 се представят в касата на община Враца 

най-късно до 10-то  число на месеца, следващ месеца, през който е извършен разхода. 
Заплащането се извършва в 5-дневен срок след представяне на отчета и приложенията към 
него. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 45 
ЗА – 33: Анг.Иванов, Ант.Георгиев, Б.Ничев, Б.Стоев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Кръстев, 
Вл.Ценов, Г.Комитски, Д.Димитрова, Ем.Кюркчийски, Здр.Златев, Зл.Карамелска, 
Ив.Узунов, К.Динкова, К.Беков, Кр.Донов, Кр.Ангелов, Кр.Георгиев, М.Николова, 
М.Каменова, М.Петрова, М.Кирилова, М.Драганов, М.Костов, М.Калистратов, П.Аврамова, 
Пл.Кръстев, Р.Тошева, С.Илчева, Т.Василева, Х.Георгиева, и Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – 1: К.Шахов. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1: Цв.Коцев. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 45 
 

След изчерпване на дневния ред, Председателят на Общински съвет – Враца закри 
заседанието в 16,50 часа. 
 
 
 
 
 
Инж. Петя Аврамова 
Председател на Общински съвет – Враца 
 
 
Изготвил протокола: 
   Цветелина Йорданова  


