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П Р О Т О К О Л   № 6 
 

 Днес 31.01.2012 година от 10,00 часа се проведе редовно заседание на Общински 
съвет – Враца. 
 Присъстваха 36 общински съветници.  
 Отсъства С.Илчева. 
 Председателят на общинския съвет инж.Петя Аврамова обяви кворум в залата, откри 
заседанието в съответствие с чл.49, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на 
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и 
даде думата за разисквания и предложения по проекта за дневен ред: 
 Направиха се следните предложения за изменение и допълнение на проекта за дневен 
ред: 

1.Да отпадне Докладна записка, вписана като т.4 в дневния ред, относно: Определяне 
реда за разпределение на печалбата за 2006, 2007, 2008г. на „Тролейбусен транспорт” ЕООД 
– Враца  
Предложението се подложи на гласуване и прие със следния вот: 
ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА – 33 
ПРОТИВ – 1 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
 2.Да се включи като т.4 от дневния ред Докладна записка относно: Разглеждане и 
одобряване с решение от Общински съвет – Враца, на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона 
за местно самоуправление и местната администрация и чл.129, ал.1 от Закона за устройство 
на територията във връзка с чл.110, ал.1, т.5 и чл.108, ал.2 от ЗУТ на проект за Подробен 
устройствен план (парцеларни планове и специализирани план-схеми за елементи на 
техническа инфраструктура) „Подземна тръбна мрежа за оптична свързаност на „Михайлов 
ТВ” ООД на територията на Област Враца – етап с.Власатица и с.Бели Извор. 
Предложението се подложи на гласуване и прие със следния вот: 
ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА – 34 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
 3.Да се включи като т.27 Докладна записка относно: Съгласие за участие в Проект 
„Красива България – 2012” с обекти: „Православен храм „Св.Мина”, ж.к. „Дъбника”, 
„Велосипедна алея  №1 (успоредна на път II-15 Враца – Оряхово)”, „СОУ „Никола 
Войводов” и „ОДЗ 1 „Брезичка”, ж.к. „Младост”. 
Предложението се подложи на гласуване и прие със следния вот: 
ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА – 34 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
 4. Да се включи като т.28 Докладна записка относно: Отдаване под наем на имоти, 
предоставени за управление от Община Враца на Общинското предприятие „Паркинги и 
гаражи” Враца – Общински недвижим имот, представляващ 3 /три/ броя паркоместа, 
находящ се на ул. „Лукашов” №8, с обща площ 45,00кв.м.  и Общински терен, 
представляващ паркинг пред сградата на бившия „РУМ” в ж.к. „Дъбника”, кв.146 по плана 
на гр. Враца, с обща площ 750,00кв.м. 
Предложението се подложи на гласуване и прие със следния вот: 
ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА – 34 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
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 5. Да се включи като т.34 Докладна записка относно: Съгласуване с решение на 
Общински съвет – Враца, на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл.129, ал.3 във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от 
Закона за устройство на територията, на Проект за Подробен устройствен план с обхват 
повече от една община (парцеларен план за елементи на техническа инфраструктура) на 
обект „Преносни газопроводи високо налягане с АГРС от ПГХ Чирен до гр.Козлодуй и 
гр.Оряхово” 
Предложението се подложи на гласуване и прие със следния вот: 
ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА – 32 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
 6. Да се включи като т.33 Докладна записка относно: Предложение за решение по 
молба на Йорданка Тодорова Николова с вх. № 94-00-2184/30.12.2011 г. до президента на 
Република България за опрощаване на публични задължения /неправомерно изплатено 
парично обезщетение за отглеждане на малко дете/ на основание чл.98, т.12 от 
Конституцията на РБ. 
Предложението се подложи на гласуване и прие със следния вот: 
ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА – 33 
ПРОТИВ – 1 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
 7. Да се включи като т.32 Докладна записка относно: Предложение за решение по 
молба на Галина Димитрова Иванова с вх. № 94-00-2080/28.12.2011 г. до президента на 
Република България за опрощаване на публични задължения /неправомерно изплатено 
парично обезщетение за отглеждане на малко дете/ на основание чл.98, т.12 от 
Конституцията на РБ. 
Предложението се подложи на гласуване и прие със следния вот: 
ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА – 33 
ПРОТИВ – 1 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
 8. Да се включи като т.31 Докладна записка относно: Предложение за решение по 
молба на Ива Георгиева Петкова с вх. № 94-00-1807/21.10.2011 г. до президента на 
Република България за опрощаване на публични задължения /неправомерно изплатено 
парично обезщетение за отглеждане на малко дете/ на основание чл.98, т.12 от 
Конституцията на РБ. 
Предложението се подложи на гласуване и прие със следния вот: 
ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА – 33 
ПРОТИВ – 1 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
 9. Да се включи като т.30 Докладна записка относно: Предложение за решение по 
молба на Катя Павлинова Цекова с вх. № 94-01/502/13.12.2011 г. до президента на 
Република България за опрощаване на публични задължения /неправомерно изплатено 
парично обезщетение за отглеждане на малко дете/ на основание чл.98, т.12 от 
Конституцията на РБ. 
Предложението се подложи на гласуване и прие със следния вот: 
ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА – 33 
ПРОТИВ – 1 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
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 10. Да се включи като т.29 Докладна записка относно: Предложение за решение по 
молба на Елеонора Николова Тодорова - Цекова с вх. № 94-00-2084/28.12.2011 г. до 
президента на Република България за опрощаване на публични задължения /неправомерно 
изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко дете/ на основание чл. 98 т. 12 от 
Конституцията на РБ. 
Предложението се подложи на гласуване и прие със следния вот: 
ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА – 33 
ПРОТИВ – 1 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
 

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

1.Питания. 
2.Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Враца за второто полугодие 

на 2011 година 
       Докладва: инж.Петя Аврамова 
       Председател на ОбС – Враца  
3.Избор на председател на Управителен съвет и промяна в състава на Управителния 

съвет на Фонд „Култура”. 
       Докладва: инж.Петя Аврамова 
       Председател на ОбС – Враца  
4. Разглеждане и одобряване с решение от Общински съвет – Враца, на основание 

чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местно самоуправление и местната администрация и чл.129, 
ал.1 от Закона за устройство на територията във връзка с чл.110, ал.1, т.5 и чл.108, ал.2 от 
ЗУТ на проект за Подробен устройствен план (парцеларни планове и специализирани план-
схеми за елементи на техническа инфраструктура) „Подземна тръбна мрежа за оптична 
свързаност на „Михайлов ТВ” ООД на територията на Област Враца – етап с.Власатица и 
с.Бели Извор. 

       Докладва: инж. Николай Иванов 
       Кмет на Община Враца 
5.Правила и критерии за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от 

Община Враца. 
       Докладва: Емилиян Кюркчийски 
       Общински съветник  
6.Отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от Общински съвет – 

Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности. 
       Докладва: Емилиян Кюркчийски 
       Общински съветник 
7.Предоставяне на подходящ сграден фонд и ресурсно осигуряване за временно 

настаняване на лица, останали без дом, пребиваващи на територията на община Враца. 
       Докладва: Емилиян Кюркчийски 
       Общински съветник 
8.Приемане на наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на 

спортните клубове в община Враца 
       Докладва: Ангел Иванов 
       Общински съветник 
9.Изменения на правилник за организация и дейността на Специализирано звено за 

приватизация. 
       Докладва: Васил Драганов 
       Общински съветник 
10.Приемане на Отчет за изпълнение на Програмата за приватизация и 

следприватизационен контрол за 2011 г., Отчет за разходите на Специализирано звено за 
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приватизация (СЗП) към Общински съвет - Враца за 2011 г., Програма за приватизация и 
следприватизационен контрол за 2012 г., План-сметка за разходите на Специализирано 
звено за приватизация (СЗП) към Общински съвет - Враца за 2012 г.    
        Докладва: Васил Драганов 

       Общински съветник 
11.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 
12.Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за 

управление и разпореждане с общински жилища. 
       Докладва: инж. Николай Иванов 
       Кмет на Община Враца 
13.Продажба на общинската част от недвижим имот – урегулиран поземлен имот 

УПИ XVI-282, кв.33 по действащия Устройствен план на с.Паволче. 
       Докладва: инж. Николай Иванов 
       Кмет на Община Враца 
14.Продажба на имот частна общинска собственост №012031, девета категория, 

находящ се в землището на с.Бели Извор, Община Враца. 
       Докладва: инж. Николай Иванов 
       Кмет на Община Враца 
15.Отдаване под наем части от имот, публична общинска собственост, находящи се в 

сградата на Общинска администрация – Враца. 
       Докладва: инж. Николай Иванов 
       Кмет на Община Враца 
16.Отдаване под наем на втори етаж /обособена фитнес зала/ от сграда с 

идентификатор № 12259.1027.7.1, с предназначение – „Покрит плувен басейн”, предоставен 
за управление на Общинско предприятие „Спорт и туризъм”. 

       Докладва: инж. Николай Иванов 
       Кмет на Община Враца 
17.Приемане на „Стратегия за управление на общинската собственост за периода 

2011-2015г.” 
       Докладва: инж. Николай Иванов 
       Кмет на Община Враца 
18.Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Враца за периода 

01.07.2011 – 31.12.2011г. и информация за издадените въз основа на наредби на Общински 
съвет – Враца, актове и наказателни постановления, данни за събираемостта на наложените 
по тях глоби. 

       Докладва: инж. Николай Иванов 
       Кмет на Община Враца 
19.Назначаване на кметските наместници на населените места в Община Враца, 

където не са произведени избори на 23 октомври 2011г. 
       Докладва: инж. Николай Иванов 
       Кмет на Община Враца 
20.Предоставяне на безвъзмездно ползване на част от общински имот публична 

общинска собственост за нуждите на СОУ „Христо Ботев”. 
       Докладва: инж. Николай Иванов 
       Кмет на Община Враца 
21.Одобряване предоставянето на безлихвен заем на Фондация „МУЗЕОН” 
       Докладва: инж. Николай Иванов 
       Кмет на Община Враца 
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22.Утвърждаване на състава на Ботевски организационен комитет за 2012 г. 
       Докладва: инж. Николай Иванов 
       Кмет на Община Враца 
23.Годишна програма за 2012 г. за развитие на читалищната дейност на територията 

на Община Враца и в изпълнение на чл.26а от Закона за народните читалища /ЗНЧ/. 
       Докладва: инж. Николай Иванов 
       Кмет на Община Враца 
24.Сключване на договор за сигурност в Община Враца с Районно управление 

полиция- гр.Враца 
       Докладва: инж. Николай Иванов 
       Кмет на Община Враца 
25.Предложение за кандидатстване с проектно предложение за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 
2013г.”, приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.2 „Развитие на 
регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите:, схема BG161PO001/3.2-
02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на 
дестинациите”. 

       Докладва: инж. Николай Иванов 
       Кмет на Община Враца 
26.Определяне на нов състав на Общински съвет по наркотични вещества – Враца. 
       Докладва: Красимир Богданов 
       Зам.кмет на Община Враца 
27.Съгласие за участие в Проект „Красива България – 2012” с обекти: „Православен 

храм „Св.Мина”, ж.к. „Дъбника”, „Велосипедна алея  №1 (успоредна на път II-15 Враца – 
Оряхово)”, „СОУ „Никола Войводов” и „ОДЗ 1 „Брезичка”, ж.к. „Младост”. 

       Докладва: инж. Николай Иванов 
       Кмет на Община Враца 
28.Отдаване под наем на имоти, предоставени за управление от Община Враца на 

Общинското предприятие „Паркинги и гаражи” Враца – Общински недвижим имот, 
представляващ 3 /три/ броя паркоместа, находящ се на ул. „Лукашов” №8, с обща площ 
45,00кв.м.  и Общински терен, представляващ паркинг пред сградата на бившия „РУМ” в 
ж.к. „Дъбника”, кв.146 по плана на гр. Враца, с обща площ 750,00кв.м. 

       Докладва: инж. Николай Иванов 
        Кмет на Община Враца 

29.Предложение за решение по молба на Елеонора Николова Тодорова - Цекова с вх. 
№ 94-00-2084/28.12.2011 г. до президента на Република България за опрощаване на 
публични задължения /неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане на 
малко дете/ на основание чл. 98 т. 12 от Конституцията на РБ. 

       Докладва: Хенриета Георгиева 
       Общински съветник 
30.Предложение за решение по молба на Катя Павлинова Цекова с вх. № 94-

01/502/13.12.2011 г. до президента на Република България за опрощаване на публични 
задължения /неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко дете/ на 
основание чл. 98 т. 12 от Конституцията на РБ. 

       Докладва: Хенриета Георгиева 
       Общински съветник 
31.Предложение за решение по молба на Ива Георгиева Петкова с вх. № 94-00-

1807/21.10.2011 г. до президента на Република България за опрощаване на публични 
задължения /неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко дете/ на 
основание чл. 98 т. 12 от Конституцията на РБ.  

       Докладва: Хенриета Георгиева 
       Общински съветник 
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32.Предложение за решение по молба на Галина Димитрова Иванова с вх. № 94-00-
2080/28.12.2011 г. до президента на Република България за опрощаване на публични 
задължения /неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко дете/ на 
основание чл. 98 т. 12 от Конституцията на РБ. 

       Докладва: Хенриета Георгиева 
       Общински съветник 
33.Предложение за решение по молба на Йорданка Тодорова Николова с вх. № 94-00-

2184/30.12.2011 г. до президента на Република България за опрощаване на публични 
задължения /неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко дете/ на 
основание чл. 98 т. 12 от Конституцията на РБ. 

       Докладва: Хенриета Георгиева 
       Общински съветник 
34. Съгласуване с решение на Общински съвет – Враца, на основание чл.21, ал.1, т.11 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.129, ал.3 във връзка с 
чл.110, ал.1, т.5 от Закона за устройство на територията, на Проект за Подробен устройствен 
план с обхват повече от една община (парцеларен план за елементи на техническа 
инфраструктура) на обект „Преносни газопроводи високо налягане с АГРС от ПГХ Чирен до 
гр.Козлодуй и гр.Оряхово” 

       Докладва: инж. Николай Иванов 
       Кмет на Община Враца 
35.Разни. Питания на граждани. 

 
Дневния ред се прие със следния вот:  
ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА – 34 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 

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

общински съветници на преходно заседание на Общински съвет – Враца.  
Общински съветници отправиха следните питания към Кмета на Община Враца: 
М.Николова: 1.Относно: Спазване на графика за обявяване на обществени поръчки и 

изпълнение на дейностите по Проект „СТИМУЛ – Социални, трайно интегрирани, местни 
услуги за личността”: 1.На какъв етап са предприетите от Вас действия за обявяване на 
обществени поръчки по Компонент І и Компонент ІІІ от проекта? 2.Ще приключи ли в 
определения 6-месечен срок /до 15 март 2012г./ изпълнението на СМР „Реконструкция на 
съществуваща сграда”? 

2.Относно: Предприети действия от кмета на Община Враца за предотвратяване, 
овладяване и преодоляване на последиците от бедствия: 1.Кои са служителите от Общинска 
администрация – Враца, които Вие сте упълномощили да предприемат мерки и изготвят 
необходимата документация за получаване на средства от Междуведомствената комисия за 
възстановяване и подпомагане към Министерски съвет? 2.Какви са предприетите до 
момента действия за разглеждане на постъпили искания от кметове на населени места, 
институции и граждани за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от 
бедствия? 3.Какъв ред сте въвели за запознаване на гражданите с възможността за 
предоставяне на възстановителна помощ на физически лица за подпомагане 
възстановяването на жилищата им, засегнати от бедствие? 4.В какви срокове се ангажирате 
да кандидатствате пред Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане за 
получаване на необходимите средства? 5.Моля да информирате Общински съвет – Враца за 
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последващите действия за изпратената до момента информация за настъпили събития до 
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане. 

В.Кръстев: 1.Какви мерки взема Община Враца за снегопочистването в ж.к. 
„Дъбника” и  по-конкретно района на блокове от 1 до 6? 2. Какви мерки ще предприема 
Община Враца по проблема с бездомните кучета в района на ж.к. „Младост”, където се 
събират на глутници и застрашават сигурността на гражданите?  

Здр.Златев: Относно снегопочистването на град Враца: Възможно ли е за жителите на 
кв.Кемера, квартала под „Хижата” и кв.Медковец, тъй като не получават 6 месеца в 
годината тези услуги /снегопочистване/ от страна на общината, данъците, които плащат да 
се намалят на половина?  
 М.Петрова: Относно: Аварийни ремонти на пътни настилки на територията на град 
Враца: 1. Каква е технологията, избрана от Вас за реализиране на аварийни ремонти? 2. 
Рентабилни ли са ремонтните дейности, които се изпълняват по запълването на дупки, 
предвид това, че тяхната трайност е 2 дни? 3. На коя фирма е възложено изпълнението на 
аварийните ремонти? 4.Извършват ли се дейности по почистване на пътните настилки, 
вследствие изронването на положения материал? 5.Каква е стойността, която Община Враца 
заплаща за услугата? 6.Защо дейностите по ремонт на пътните настилки не се изпълняват от 
фирмата, която има сключен договор с общината? 
 В.Драганов: Моля да ни бъде предоставен пълен отчет за изразходваните средства, 
извършените ремонтни дейности и моментното състояние на приюта за бездомни кучета. 
 М.Драганов: Относно: Неизпълнено обещание на Община Враца за направа на 
вертикална планировка на бл.16 в ж.к. „Дъбника”: 1.Към датата на отговора /07.06.2011г./ 
вярно ли е, че вертикалната планировка е била включена в капиталовата програма на 
общината или просто съм бил излъган, а заедно с мен и над 500 жители на комплекса, 
живеещи в блока? 2.Обещанието на Вашия предшественик и Ваши ангажименти ли са към 
днешна дата? И какво следва да кажем на живеещите в бл.16? 
 Ив.Узунов: Относно: направено дарение през 2001 или 2002 година в местността 
„Старата могила” до „Турканица”. Целта е била да се построи старчески дом, но било 
установено, че земята е далече от града и мястото не е подходящо. Желанието на дарителя е 
било земята да се продаде и сумата да се използва за духовното развитие на Враца: 1.Може 
ли да се провери тази земя намира ли се в някаква кооперация? Средствата от земята досега  
как са използвани? Възможно ли е средствата да бъдат предоставени за духовна инициатива 
в града? 

П.Аврамова: Запозна присъстващите с писмо, получено в Общински съвет – Враца от 
инициативен комитет на с.Вировско и зададе следният въпрос: Назначен ли е вече кметски 
наместник в с.Вировско и дали ще се съобразите с желанието на живеещите в с.Вировско? 

 
2.Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Враца за второто 

полугодие на 2011 година 
       Докладва: инж.Петя Аврамова 
       Председател на ОбС – Враца  

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 49 

 
ОТНОСНО: Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Враца за 

второто полугодие на 2011 година 
 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.16, ал.6 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет – Враца, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинска администрация и при мотиви, изложени в докладната 
записка 
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РЕШИ: 

 
Приема Отчет за дейността на Общински съвет – Враца за второто полугодие на 2011 

година.  
 
 
 
 
 
 

 
 

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА ЗА ВТОРО ПОУГОДИЕ 
НА 2011 ГОДИНА 

    
  Настоящият Отчет за дейността на Общински съвет – Враца е изготвен в 
съответствие с изискванията на чл.27, ал.6 от ЗМСМА и чл.16, ал.6 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет - Враца, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация.  

Всички заседания, проведени през отчетния период, са свикани от председателя на 
Общински съвет – Враца, съгласно правомощията му, дадени от ЗМСМА и Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет - Враца, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация. 

Председателският съвет, създаден съгласно чл.16 от Правилника за организацията и 
дейността на Общински съвет - Враца, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, в който участват председателят, заместник-председателите на 
общинския съвет и ръководителите на групи общински съветници Мандат 2007-2011, за 
отчетния период проведе 3 заседания. Основните теми, поставени за обсъждане са:  

 консултации по дневния ред на заседанията на Общински съвет – Враца; 
 организационни въпроси; 
 подобряване работата на постоянните комисии към Общински съвет – Враца. 

 
І.ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА ЗА 

ПЕРИОДА 01.07.2011г. – 31.12.2011г. 
 
За периода 01.07.2011г. – 31.12.2011г. са проведени общо 7 заседания, от които: 
1.Редовни заседания – 6, съответно на:  
 28.07.2011 г.; 
 01.08.2011 г.; 
 14.09.2011 г.; 
 11.10.2011 г.; 
 06.12.2011 г.; 
 27.12.2011 г. 
2.Тържествени заседания – 1: 
 15.11.2011 г. – Полагане на клетва от новоизбраните общински съветници, 

кмета на Община Враца и кметовете на кметства в Община Враца. 
За отчетния период няма насрочени и непроведени заседания на Общински съвет – 

Враца.               
 

ІІ.ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА ЗА ПЕРИОДА 
01.07.2011 г. – 31.12.2011 г. 
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На проведените заседания на Общински съвет – Враца са взети общо 136 решения, 
като 91 в Мандат 2007-2011 и 45 в Мандат 2011-2015. 

През отчетния период Общински съвет – Враца е отхвърлил 11 проекта за решение и 
1 проект за решение е оттеглен преди гласуване. 

2 решения са върнати от областния управител за ново обсъждане и 2 – от Кмета на 
Община Враца. 

Взетите решения от Общински съвет – Враца могат  да се обособят в следните 
области: 

 
Област № Относно  

1041 Откриване на процедура за издаване на разрешително за 
водовземане от повърхностен воден обект – язовир „Лиляче” 

1045 Предвиждане промяна в собствеността на поземлен имот о0т 
публична общинска собственост в частна общинска собственост 
с проект за частично изменение на подробен устройствен план 

1046 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската 
част от недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 
12259.1019.315 по Кадастралната карта или УПИ ІІІ-2493, 
кв.150, ЦГЧ  по действащия Устройствен план на гр.Враца 

1047 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската 
част от недвижим имот – урегулиран поземлен имот УПИ VІІ-
293, кв.41 по действащия Устройствен план на с.Челопек 

1048 Допълване и актуализиране на Програмата за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2011 г., 
относно  разпореждане с недвижими имоти частна общинска 
собственост 

1049 Продажба  на земя, частна общинска собственост, съставляваща  
урегулиран поземлен имот – УПИ VІ-35, кв.45, ж.к."Дъбника", 
гр.Враца в полза на собственика на законно  построена в него 
сграда 

1050 Продажба  на земя, частна общинска собственост, съставляваща  
урегулиран поземлен имот – УПИ VІІІ, кв.23-а по плана на 
с.Косталево в полза на собственика на законно  построена в него 
търговска сграда 

1051 Продажба  на земя, частна общинска собственост, съставляваща  
урегулиран поземлен имот – УПИ І, кв.30-а по плана на 
с.Вировско в полза на собственика на законно  построена в него 
сграда 

1052 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската 
част от недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 
12259.1012.348 по Кадастралната карта или УПИ ІІ-323, кв.62, 
ж.к.”Дъбника”  по действащия Устройствен план на гр.Враца 

1053 Определяне на концесионер на концесия за услуга с предмет: 
управление, ремонт и поддържане на язовирните стени и 
прилежащите към тях съоръжения  в техническо изправно 
състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация и 
извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане и 
отглеждане на риби и други водни организми, както и 
получената по съответните технологии продукция от тях върху 
язовир, публична общинска собственост – „Джуджански поток” 
в землището на гр.Враца, АПОС №1229/09.05.2007г. 

Управление и 
разпореждане с 

общинска 
собственост – 52 

решения 

1054 Определяне на концесионер на концесия за услуга с предмет: 
управление, ремонт и поддържане на язовирните стени и 
прилежащите към тях съоръжения  в техническо изправно 
състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация и 
извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане и 
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отглеждане на риби и други водни организми, както и 
получената по съответните технологии продукция от тях върху 
язовир, публична общинска собственост – „Влашки дол” в 
землището на с.Бели Извор, АПОС №150/01.03.2000г. 

1055 Предложение за откриване на процедурата за предоставяне на 
концесия за управление и поддържане на Картинг писта - гр.Враца

1056 Отдаване под наем на имоти публична общинска собственост 
представляващи земеделска земя с начин на трайно ползване – 
пасища, мери, ливади и ниви в землищата на населените места 
на Община Враца 

1057 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. 

1071 Разглеждане и одобряване с решение от общински съвет, на 
основание 21, ал.1, т.11 от закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.110, ал.1, т.5 и чл.129, ал.1 от Закона 
за устройството на територията, на Проект за подробен 
устройствен план (парцеларен план) за техническа 
инфраструктура – подземна тръбна мрежа за оптична свързаност 
в с.Девене и с.Три кладенци и землищата им 

1072 Предвиждане промяна в собствеността на поземлен имот от 
публична общинска собственост в частна общинска собственост 
с проект за частично изменение на подробен устройствен план 

1073 Допълване и актуализиране на Програмата за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2011 г., 
относно  разпореждане с недвижими имоти частна общинска 
собственост 

1074 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част 
от недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 
12259.1012.348 по Кадастралната карта или УПИ ІІ-323, кв.62, 
ж.к.”Дъбника”  по действащия Устройствен план на гр.Враца 

1086 Учредяване право на прокарване на подземна кабелна линия за 
присъединяване на фотоволтаична инсталация за производство 
на ел.енергия в ПИ №№ 045004 – пасище, мера, 000846 – път IV-
ти клас и право на строеж за изграждане на площадкови 
енергийни съоръжения – фотоволтаици върху поземлен имот с 
номер 071002 от картата на възстановена собственост /КВС/ в 
землището на с.Мраморен с ЕКАТТЕ 49223, Община Враца, 
местност „Бърдо” с площ 684,915 дка., начин на трайно ползване 
– пасище, мера, десета категория 

1087 Предложение за откриване на процедурата за предоставяне на 
концесия за управление и поддържане на имоти, публична 
общинска собственост, както следва: имот „Старата къща”, 
Къща-музей „Андрей Николов”, Подземен паркинг, находящи се 
на територията на град Враца 

1088 Предоставяне на концесия за услуга с предмет: управление, 
ремонт и поддържане на язовирните стени и прилежащите към тях 
съоръжения  в техническо изправно състояние, осъществяване на 
безопасната им експлоатация и извършването на дейностите 
аквакултури: риборазвъждане  и отглеждане на риби и други 
водни организми, както и получената по съответните технологии 
продукция от тях върху язовири, публична общинска собственост: 
1. Язовир „Енева” в землището на с. Тишевица, АОС № 
145/01.03.2000г.; 
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2. Язовир "Под кръста" в землището на с.Тишевица, АПОС 
№146/19.08.2002 г.; 
3. Язовир ”Кираджията” в землището на с.Баница, АПОС 
№331/12.09.2001г.; 
4. Язовир ”Лесконож” в землището на с.Г. Пещене, АПОС 
№143/01.03.2000г. 

1089 Безвъзмездно придобиване на поземлен имот с идентификатор 
12259.631.37, местност „Джуджански поток”, землище Враца, 
държавна собственост 

1090 Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за 
условията и реда за управление и разпореждане с общински 
жилища 

1091 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската 
част от недвижим имот – урегулиран поземлен имот УПИ XVIII-
312, 313, кв.33 по плана на с.Паволче 

1092 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската 
част от недвижим имот – урегулиран поземлен имот УПИ III-234, 
кв.44 по плана на с.Мраморен 

1093 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската 
част от обект „Сграда със смесено предназначение – магазин”, 
изградена в общински УПИ I в кв.125 по плана на ЦГЧ гр.Враца 
или п.и. 12259.1018.292 по Кадастралната карта 

1094 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската 
част от недвижим имот – урегулиран поземлен имот УПИ III-
221, кв.67, ж.к.„Река Лева” по действащия Регулационен план на 
гр.Враца, одобрен с Решение № 959/19.04.2011г. на Общински 
съвет – Враца 

1095 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската 
част от недвижим имот – урегулиран поземлен имот УПИ I-238, 
кв.48, ЦГЧ по действащия Регулационен план на гр.Враца, 
одобрен с Решение № 959/19.04.2011г. на Общински съвет – 
Враца 

1096 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската 
част от недвижим имот – урегулиран поземлен имот УПИ Х-395, 
кв.21 по действащия Устройствен план на с.Згориград 

1097 Допълване и актуализиране на Програмата за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2011г., 
относно разпореждане с недвижими имоти, частна общинска 
собственост 

1098 Допълване и актуализиране на Програмата за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2011г., 
относно разпореждане с недвижими имоти, частна общинска 
собственост 

1099 Изменение на решение № 959 по Протокол № 72/19.04.2011г. на 
Общински съвет – Враца 

1101 Ползване на дървесина от гори и земи от горски фонд – 
общинска собственост в землището на с.Згориград 

1102 Допълване Програмата за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост през 2011 г., относно  управление на 
недвижими имоти общинска собственост, находящи се на 
територията на Община Враца 

1103 Допълване Програмата за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост през 2011г. 

1104 Изменение на решение № 565 по Протокол №45/28.01.2010г. на 
Общински съвет – Враца 

1115 Даване съгласие за започване на процедура по установяване на 
обективната необходимост и финансовите условия за създаване 
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на публично частно партньорство между Община Враца и 
„Гамеса България” ЕООД 

1116 
Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската 
част от недвижим имот – урегулиран поземлен имот УПИ Х-395, 
кв.21 по действащия Устройствен план на с.Згориград 

1117 

Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската 
част от недвижим имот – урегулиран поземлен имот УПИ І238, 
кв.48, ЦГЧ, по действащият Регулационен план на гр. Враца, 
одобрен с Решение № 959/19.04.2011г. на Общински съвет Враца 

29 
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 

30 

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. 

31 

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. 

32 Отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост 

34 

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. 

35 
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 

37 

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 

38 

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 

39 

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 

40 

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 

41 
Управление на обект – помещение в Зала за пневматична 
стрелба, предоставено за управление на Общинско предприятие 
„Спорт и туризъм” – Враца 

42 Допълване и актуализиране на Програмата за управление и 
разпореждане с недвижими имоти частна общинска собственост 

43 
Безвъзмездно придобиване правото на собственост върху 
недвижим имот частна държавна собственост, представляваща 
сграда Исторически музей, находяща се на пл. „Христо Ботев” № 
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2, гр.Враца 

1 Определяне състав на Комисия за избор на Председател на 
Общински съвет – Враца  

2 Избор на Председател на Общински съвет – Враца 

3 
Приемане Правилник за организацията и дейността на 
Общински съвет – Враца, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинската администрация за Мандат 2011-2015. 

4 Приемане състав на постоянните комисии към Общински съвет – 
Враца за Мандат 2011-2015. 

5 Избор на заместник-председатели на Общински съвет – Враца. 

6 Приемане Тематичен план и График за заседанията на Общински 
съвет – Враца 

7 Определяне възнаграждението на съветниците, размера и 
характера на средствата за пътни и други разноски 

8 
Определяне представител на Общински съвет – Враца в Общото 
събрание на Националното сдружение на общините в Република 
България /НСОРБ/ 

14 Приемане промяна в състава на постоянните комисии към 
Общински съвет – Враца за Мандат 2011-2015 

15 Упълномощаване на представител на Общински съвет - Враца за 
член на Областен съвет за развитие на Област Враца 

Вътрешни актове на 
Общински съвет – 
Враца 11 решения 

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

27 
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 

33 Осигуряване на съфинансиране по Проект „ИСКРА – 
Иновативен социален комплекс от резидентни алтернативи” 

Наредби, 
правилници и 

програми – 
3 решения 

 
 36 Изменение на Решение №1082/14.09.2011г. 

1059 Приемане на Отчет за дейността на администрацията на Община 
Враца за периода 01.01.2011г. – 30.06.2011г. 

1060 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Враца 
за периода 01.01.0211г. – 30.06.2011г. 

Отчети на Общински 
дружества, Общинска 

администрация – 
Враца и Общински 

съвет Враца – 
3 решения 

 
 

1062 Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Враца за 
първото полугодие на 2011 година 

1061 Приемане Информация за текущото изпълнение на бюджета на 
Община Враца за първото шестмесечие на 2011 година 

1079 Изменение на бюджета на Община Враца за 2011г. 
 

13 Изменение на бюджета на Община Враца за 2011г. 

25 
Приемане на корекции в План-сметка за разходите за 
поддържане на чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването 
за Община Враца до края на 2011г. 

26 Приемане на План-сметка за Дейност “Чистота” за 2012 година 

Бюджет на Община 
Враца за 2011 г. – 

6 решения 
 
 

28 Попълване на възникналия временен недостиг на средства за 
финансиране на местните дейности 

1083 Осигуряване на допълнителни средства за учебната 2011/2012г. 
за обезпечаване на учебния процес извън определените по 
единни разходни стандарти за съответната дейност, изчислени 
по реда на чл.11, ал.3 и ал.6 от Наредба № 7/29.12.200г. за 
определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и 
на децата в паралелките и в групите на училищата, детските 
градини и обслужващите звена 

Образование, 
култура, спорт и 

туризъм – 
2 решения 

 
 

1118 Осигуряване на допълнителни средства за учебната 2011/2012 г. 
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за обезпечаване на учебния процес извън определените по 
единни разходни стандарти за съответната дейност, изчислени 
по реда на чл. 11, ал. 3  от Наредба №7/29.12.2000 г. за 
определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и 
на децата в паралелките и в групите на училищата, детските 
градини и обслужващите звена 

1066 Опрощаване на дължими държавни /публични/ вземания към 
Държавния бюджет на Р България 

1067 Опрощаване на дължими държавни /публични/ вземания към 
Държавния бюджет на Р България 

1068 Опрощаване на дължими държавни /публични/ вземания към 
Държавния бюджет на Р България 

1069 Отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от 
Общински съвет – Враца по утвърдени правила на ПК по 
здравеопазване, за закрила на детето и социална политика 

1112 Отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от 
Общински съвет – Враца по утвърдени правила на ПК по 
здравеопазване, за закрила на детето и социална политика 

Здравеопазване и 
социални дейности – 

6 решения 
 
 

1122 Опрощаване на дължими държавни /публични/ вземания към 
Държавния бюджет на Р България 

1043 Подготовка на проект по схема за безвъзмездна финансова 
помощ: BG161PO001/1.1-11/2010 „Подкрепа за реконструкция/ 
обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в 
градските агломерации”, приоритетна ос 1 „Устойчиво и 
интегрирано градско развитие”, Oперация 1.1: „Социална 
инфраструктура” по Оперативна програма „Регионално 
развитие” 

1044 Съгласие за издаване на „Запис на заповед” от Кмета на Община 
Враца за обезпечаване на авансово плащане по Договор № 
BG161PO001/1.4-06/2010/007 за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по оперативна програма „Регионално 
развитие” 2007-2013 

1058 Присъединяване към Конвент на Кметовете 
1070 Споразумение за сътрудничество между Община Враца, 

Министерство на културата, Програма на ООН за развитие 
/ПРООН/ и читалищата от Община Враца, отчет за изпълнение 
на програмата и упълномощаване за подписване на 
споразуменията за сътрудничество  между Община Враца, 
Министерство на културата,    ПРООН,  читалищата от Община 
Враца, одобрени от Програма “Глоб@лни библиотеки- 
България”, целеви библиотеки за етап 2011 

1078 Съгласие за издаване на „Запис на заповед” по Договор 
№BG161PO001/1.4-07/2010/032 за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по Оперативна програма „Регионално 
развитие” 2007-2013 

1082 Осигуряване на средства за дофинансиране на обекти по ОПРР – 
Превенция на риска от наводнения в Община Враца 

Участие в проекти и 
програми – 
7 решения 

 
 

1100 Изменение на решение № 1043/28.07.2011г. на Общински съвет – 
Враца 

1037 Приемане на отчет на ликвидатора, Окончателен ликвидационен 
баланс, Доклад, поясняващ окончателния ликвидационен баланс 
и освобождаване от отговорност на ликвидатора на „Паркинги и 
гаражи – Враца” ЕООД /в ликвидация/ 

Общински 
дружества – 
23 решения 

 
 
 
 

1038 Приемане Отчет на ликвидатора, Окончателен ликвидационен 
баланс, Доклад, поясняващ окончателния ликвидационен баланс 
и освобождаване от отговорност на ликвидатора на „Обредни 
дейности”ЕООД – Враца /в ликвидация/ 
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1042 Даване на разрешение за откриване на процедура по акредитация 
на Отделение по анестезиология и интензивно лечение към 
„Комплексен онкологичен център Враца  „ЕООД 

1063 Оттегляне овластяването на управителя – д-р Крум Крумов и 
възлагане на управлението на временно изпълняващ длъжността 
управител на „ДКЦ І – Враца” ЕООД 

1064 Откриване на процедура по провеждане на публичен подбор за 
избор на управител и възлагане управлението на „ДКЦ І – 
Враца” ЕООД 

1065 Съгласие за закупуване на мултифункционален ехограф с цветен 
доплер на стойност 36 000 лева чрез банков кредит от „ДКЦ I – 
Враца” ЕООД 

1077 Даване съгласие за рефинансиране на револвиращ кредит от 
Управителя на „БКС – Враца” ЕООД 

1106 Съгласие за закупуване на допълнителна апаратура от 
„Комплексен онкологичен център – Враца” ЕООД 

1107 Внасяне на допълнителна целева парична вноска на 
„Стоматологичен център – І- Враца” ЕООД /в ликвидация/ в 
размер на 15 028,58 лева 

1108 Приемане на доклад за дейността на Временна анкетна комисия 
със задача: Да направи проверка на всички задълженията на 
„БКС” ЕООД – Враца 

1109 Допълнение на Решение №1077 по Протокол №78/01.08.2011г. 
на ОбС – Враца 

1113 Разрешение за разпоредителни сделки с дълготрайни активи  на 
„Център за кожно венерически заболявания – Враца” ЕООД 

1114 Приемане Доклад на ликвидатора, Окончателен ликвидационен 
баланс, Доклад, поясняващ окончателния ликвидационен баланс 
и освобождаване от отговорност на ликвидатора на „Общински 
пазари - Враца”ЕООД /в ликвидация/ 

1119 

Съгласие за закупуване на нов многофункционален ултразвуков 
апарат Е-Cube 9, производство на Apinion Medical Sistems и на 
модерен рентгенографски апарат /полуавтоматичен и 
полудигитален/, производство на Philips от „ДКЦ-I – Враца” 
ЕООД 

1120 Утвърждаване решението на комисията по провеждане на 
конкурса за избор на Управител на „ДКЦ І - Враца” ЕООД 

16 Упълномощаване на представител на Община Враца за участие в 
Общото събрание на „ВиК”ООД - Враца 

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

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

19 Упълномощаване на представител на Община Враца за участие в 
Общото събрание на „Свежест”ООД – Враца 

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

21 Удължаване срока на ликвидация на „Стоматологичен център – 
I” ЕООД – Враца /в ликвидация/ 

22 
Вземане решение за удължаване срока на предоставения 
безлихвен заем на общинското дружество „Център за кожно-
венерически заболявания” – Враца ЕООД (ЦКВЗ) 

 
 

23 
Откриване на процедура за провеждане на публичен подбор за 
избор на Управител на „БКС” ЕООД – Враца, собственост на 
Община Враца 

Общински 
предприятия – 

1075 Вземане на решение за безвъзмездно предоставяне за управление 
на движими вещи частна общинска собственост представляващи 
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три броя лекотоварни автомобила „Дачия Логан”, модел „Logan 
VAN”, с рег. № Вр 7208 ВХ, рег. № 7209 ВХ и рег. № 7210 ВХ в 
полза на ОП „Социални дейности” 

1080 Изменение и допълнение на „Правилник за устройството и 
дейността на ОП”Паркинги и гаражи”приет с решение на 
Общински съвет Враца № 829 взето с протокол №64от 
07.12.2010г. 

1084 Промяна в Правилника за организацията  и дейността на ОП 
„Социални дейности” 

4 решения 

1085 Създаване на Общинско предприятие „Общински жилища и 
пазари” 

1036 Върнато за ново обсъждане Решение 1012 по Протокол № 
76/28.06.2011 г. на Общински съвет - Враца 

1038 Включване в Програмата за приватизация за 2011год. на 9 
обособени обекти, частна  общинска  собственост 

1039 Откриване на процедура за продажба на обособен обект, частна  
общинска  собственост 

1076 Откриване на процедура за продажба на обособен обект, частна  
общинска  собственост 

1110 Върнато за ново обсъждане Решение № 1039 по Протокол 
№77/28.07.2011г. на Общински съвет – Враца 

1111 Откриване на процедура за продажба на обособен обект, частна 
общинска собственост 

1123 Актуализация на  Програма за приватизация за 2011 год. 

1124 Откриване на процедура за продажба на обособен обект, частна  
общинска  собственост 

1125 Актуализация на  Програма за приватизация за 2011 год. 

1126 Откриване на процедура за продажба на обособен обект, частна  
общинска  собственост 

Приватизация и 
следприватизационен 

контрол – 
11 решения 

 
 

44 Връщане на отпуснат заем 
1081 Съгласуване на Парцеларен план „Обходен път на гр. Враца” – 

път І-1 (Е79) от км 0+000 до км 6+816,60 на основание чл.129, 
ал.3 от Закона за устройство на територията 

1105 Даване съгласие за ползване на платен годишен отпуск от 
Председателя на Общински съвет – Враца 

1121 
Даване съгласие за участие на Община Враца във Фондация 
„MUZEOn“ и определя за представител на общината в нея – 
Кмета на Община Враца 

9 Определяне на основните месечни възнагражденията на Кмета 
на Община Враца и Председателя на Общински съвет – Враца 

10 Определяне на пълномощията на кметските наместници на 
населени места в Община Враца 

11 Определяне на основните месечни  възнаграждения на 
Кметовете на кметства 

12 
Определяне състава на местна комисия по чл.8, ал.2 от Закона за 
уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-
спестовни влогове 

Други – 
8 решения 

 
 

24 Одобряване структурата и общата численост на общинска 
администрация - Враца 

 
ІІІ.ПОСТОЯННИ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА 
 
Създадените към Общински съвет – Враца Мандат 2007-2011 г. 14 постоянни 

комисии съгласно чл.30, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински 
съвет - Враца, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация към 
Общински съвет – Враца и 1 временна комисия по чл.25, ал.2, т.3 от Закона за 
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предотвратяване и установяване конфликт на интереси, за отчетния период имат проведени 
следния брой заседания: 

 
1. ПК по европейско сътрудничество и инвестиционна политика – 0 заседания; 
2. ПК по стопанска дейност, транспорт  и трудова заетост – 6 заседания;  
3. ПК по финанси и бюджет – 4 заседания;  
4. ПК за контрол по законосъобразността на актовете на общински съвет и общинска 

администрация, жалби и сигнали на гражданите и общинска собственост – 5 заседания; 
5. ПК по образованието – 1 заседание;  
6. ПК за работа с децата, младежта, спорта и туризма – 1 заседание;  
7. ПК по култура, културно историческо наследство и вероизповедания – 1 заседание; 
8. ПК по териториално развитие  и устройство на територията – 1 заседание; 
9. ПК по здравеопазване, за закрила на детето  и социална политика – 3 заседания; 
10. ПК по екология и опазване на околната среда – 2 заседания;  
11. ПК по земеделие и гори – 0 заседания; 
12. ПК по приватизация и следприватизационен контрол – 3 заседания;  
13. ПК по обществен ред и сигурност – 2 заседания; 
14. ПК по бедствия и аварии – 0 заседания.  
15.Временна Комисия по чл.25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и установяване 

конфликт на интереси – 2 заседания.  
 
Създадените към Общински съвет – Враца Мандат 2011-2015 г. 12 постоянни 

комисии съгласно чл.31, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински 
съвет - Враца, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация към 
Общински съвет – Враца, за отчетния период имат проведени следния брой заседания: 

 
1.Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности – 2 заседания;  
2.Постоянна комисия по екология, земеделие и гори – 2 заседания; 
3.Постоянна комисия по спорт и туризъм – 2 заседания;  
4.Постоянна комисия по образование – 2 заседания; 
5.Постоянна комисия по култура – 2 заседания; 
6.Постоянна комисия по програми с европейско и национално финансиране, 

европейско сътрудничество – 2 заседания; 
7.Постоянна комисия по стопанска дейност и инвестиционна политика в състав – 2 

заседания; 
8.Постоянна комисия по приватизация – 2 заседания; 
9.Постоянна комисия по законосъобразност на актовете на общински съвет, актовете 

на кмета на общината, предотвратяване и установяване конфликт на интереси – 2 заседания; 
10.Постоянна комисия по жилищна политика, обществен ред, сигурност, бедствия и 

аварии – 2 заседания; 
11.Постоянна комисия по устройство на територията и общинска собственост – 2 

заседания; 
12.Постоянна комисия по финанси и бюджет – 2 заседания. 
Проведените в отчетния период заседания на постоянните комисии към 

новоконституирания общински съвет са заседавали за избор на ръководства и обсъждане на 
внесените проекти за решения за заседанието, проведено на 27.12.2011 година. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 49 
ЗА – 27 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 49 
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3.Избор на председател на Управителен съвет и промяна в състава на 
Управителния съвет на Фонд „Култура”. 

       Докладва: инж.Петя Аврамова 
       Председател на ОбС – Враца  
Изказаха се: К.Беков, Ив.Узунов, В.Драганов и Цв.Дамяновска. 
По време на дебатите се направиха следните предложения за изменение и допълнение 

на проекта за решение: 
1. Да се направи промяна в Правилник за устройство и дейността на Общински фонд 
„Култура”, като се запише: „Председателят на Управителния съвет на фонд „Култура” е 
председателя на Постоянна комисия по култура към Общински съвет – Враца”. 
Предложението се подложи на гласуване и прие със следния вот: 
ЗА – 31 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2. 
2. Да се направи промяна в Правилник за устройство и дейността на Общински фонд 
„Култура”, като се променят членовете на Управителния съвет от десет на дванадесет. 
Предложението се подложи на гласуване и прие със следния вот: 
ЗА – 29 
ПРОТИВ – 1 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 4. 
3. В Управителният съвет да влезе Иван Велев – архитект. 
Предложението се подложи на гласуване и прие със следния вот: 
ЗА – 24 
ПРОТИВ – 2 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 8. 
4. В Управителният съвет да влезе Анастас Попдимитров – директор на „Драматично-
куклен театър” – Враца. 
Предложението се подложи на гласуване и прие със следния вот: 
ЗА – 28 
ПРОТИВ – 1 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 5. 
5. На мястото на Емилия Ралчева в Управителният съвет да влезе да влезе Иван Пенев – 
поет. 
Предложението се подложи на гласуване и прие със следния вот: 
ЗА – 18 
ПРОТИВ – 4 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 11. 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 50 
 

ОТНОСНО: Избор на председател на Управителен съвет и промяна в състава на 
Управителен съвет на Фонд „Култура” 
 

ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ 
 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.23  от ЗМСМА, чл.36, ал.1 от 
Закона за закрила и развитие на културата, чл.9 и чл.10 от Правилник за устройство и 
дейността на Общински фонд „Култура” и при мотиви, изложени в докладната записка 
 

РЕШИ: 
1.Изменя чл.10, ал.1 от Правилник за устройство и дейността на Общински фонд 

„Култура”, както следва: В ал.1 цифрата 10 се заменя с 12 и текста придобива следния вид: 
„Управителният съвет се състои от Председател и 12 /дванадесет/ члена.” 
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2. Изменя чл.10, ал.2 от Правилник за устройство и дейността на Общински фонд 
„Култура”, както следва: Изразът „се избира от Общински съвет – Враца” се заменя с израза 
„е председателя на Постоянна комисия по култура към Общински съвет – Враца” и текста 
придобива следния вид: „Председателят на Управителния съвет е председателя на 
Постоянна комисия по култура към Общински съвет – Враца”.  

3.Утвърждава за председател на Управителен съвет на Фонд „Култура” Кирил Беков 
– председател на Постоянна комисия по култура при Общински съвет – Враца. 

4.Приема промяна в състава на Управителния съвет на Фонд „Култура”, както 
следва: 
Членове: 1.Красимир Богданов – зам.кмет на Община Враца 

 2.Соня Илчева – общински съветник 
 3.Иван Узунов – общински съветник 
 4.Митко Костов – общински съветник 

5.Радка Тошева – общински съветник 
 6.Силвия Врачовска – директор на РБ „Христо Ботев” – Враца 
 7.Илия Стоянов – директор на РИМ – Враца 
 8.Димитър Панов – директор на Държавна симфониета – Враца 
 9.Иван Пенев – поет 

10.Румен Павлов – председател на Читалище „Развитие” – Враца 
 11.Анастас Попдимитров – директор на „Драматично-куклен театър” – Враца  
 12.Иван Велев – архитект  

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 50 
ЗА – 28 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 5 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 50 

 
Г-н Васил Драганов прочете Декларация от общинските съветници от ПП „ВМРО – 

Българско национално движение – Движение за европейска интеграция”, ПП „Земеделски 
народен съюз” и ПП „Българска социалистическа партия” със следния текст: 

„Ние, общинските съветници от ВМРО – Българско национално движение – 
Движение за европейска интеграция, Земеделски народен съюз и Българска 
социалистическа партия, съзнавайки отговорността си пред избирателите, сме длъжни да 
заявим: 

1. Категорично се разграничаваме от публичните изяви на Председателя на 
Общински съвет – Враца – инж. Петя Аврамова, в които тя застава зад тясно партийните 
интереси на ПП „ГЕРБ”. 

2. Настояваме инж. Петя Аврамова ясно да обявява, че мненията и становищата, 
които излага в тези случаи са лични или партийни и не представляват мнението и 
становището на Общински съвет – Враца. 

3. Предоставяме настоящата Декларация на вниманието на общинския съвет и 
медиите.” 

 
4. Разглеждане и одобряване с решение от Общински съвет – Враца, на 

основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местно самоуправление и местната 
администрация и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията във връзка с 
чл.110, ал.1, т.5 и чл.108, ал.2 от ЗУТ на проект за Подробен устройствен план 
(парцеларни планове и специализирани план-схеми за елементи на техническа 
инфраструктура) „Подземна тръбна мрежа за оптична свързаност на „Михайлов ТВ” 
ООД на територията на Област Враца – етап с.Власатица и с.Бели Извор. 

       Докладва: инж. Николай Иванов 
       Кмет на Община Враца 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 51 

 
ОТНОСНО: Разглеждане и одобряване с решение от Общински съвет – Враца, 

на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местно самоуправление и местната 
администрация и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията във връзка с 
чл.110, ал.1, т.5 и чл.108, ал.2 от ЗУТ на проект за Подробен устройствен план 
(парцеларни планове и специализирани план-схеми за елементи на техническа 
инфраструктура) „Подземна тръбна мрежа за оптична свързаност на „Михайлов ТВ” 
ООД на територията на Област Враца – етап с.Власатица и с.Бели Извор 
 

ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ 
 
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местно самоуправление и местната 
администрация и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията във връзка с чл.110, 
ал.1, т.5 и чл.108, ал.2 от ЗУТ, решение пот.1 от Протокол № 2/26.01.2012г. на Общинския 
експертен съвет по устройство на територията и при мотиви, изложени в докладната записка 
 

РЕШИ: 
 

Одобрява Проект за Подробен устройствен план (парцеларни планове и 
специализирани план-схеми за елементи на техническа инфраструктура) „Подземна тръбна 
мрежа за оптична свързаност на „Михайлов ТВ” ООД на територията на Област Враца – 
етап с.Власатица и с.Бели Извор 

Решението може да бъде обжалвано чрез Община Враца пред Административен съд – 
Враца в 14-дневен срок от уведомяването. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 51 
ЗА – 35 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 51 

 
5.Правила и критерии за отпускане на еднократна финансова помощ на 

граждани от Община Враца. 
       Докладва: Емилиян Кюркчийски 
       Общински съветник  

 Изказаха се: Д.Димитрова, Ем.Кюркчийски и инж.П.Аврамова 
При представянето на докладната записка и проекта за решение вносителя направи 

корекции в Правилата и критериите за отпускане на еднократна финансова помощ на 
граждани от Община Враца, след обсъждане с ПК по законосъобразност на актовете на 
общински съвет, актовете на кмета на общината, предотвратяване и установяване конфликт 
на интереси 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 52 
 

ОТНОСНО: Правила и критерии за отпускане на еднократна финансова помощ 
на граждани от Община Враца 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

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

Приема предложените Правила и критерии за отпускане на еднократна финансова 
помощ на граждани от Община Враца. 

 
ПРАВИЛА  И  КРИТЕРИИ 

ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ГРАЖДАНИ НА 
ОБЩИНА ВРАЦА 

 
Община Враца може да отпуска еднократна финансова помощ на всеки гражданин 

на Община Враца, за който се установи, че се нуждае от такава и отговаря на определени 
изисквания и критерии. 

Еднократна финансова помощ се отпуска само след решение на Общинския съвет. 
Максималния размер на еднократната помощ е до 300 /триста /лева. 
1.Изисквания: За отпускане на еднократна финансова помощ могат да 

кандидатстват лица, които са: 
1.1.Жители с постоянен адрес на територията на Община Враца /удостоверява се с 

служебна справка в отдел „ГРАО”/. 
1.2.Кандидатствали за отпускане на помощи в Агенцията за социално подпомагане, 

установен е техния социален статус и са одобрени като нуждаещи се /удостоверява се със 
служебна бележка от АСП/, но не са получавали помощ от Агенцията през календарната 
година, за която кандидатстват. 

2.Критерии: Еднократна финансова помощ се отпуска в съответствие с 
изискванията при следните случаи: 

2.1.На пострадали от природни 
Бедствия /пожари, наводнения, урагани, мълнии и др. с временно /трайно/ 

нарушение на здравето /инвалидност над 90%. 
2.2.На пострадали при трудови злополуки, с временно/трайно нарушение на 

здравето. 
2.3.На деца с тежки остри или хронични заболявания, лечението на които не се 

покрива 100% от НЗОК. 
2.4.Столетници. 
Заявленията за отпускане на еднократна финансова помощ задължително трябва да 

бъдат придружени от необходимите документи, а именно: 
1.Копие от документ за самоличност и удостоверение от акт за раждане. 
2.Служебна бележка от АСП за удостоверяване на социалния статус. 
3.Служебна бележка от Бюро по Труда. 
4.Пълен набор от медицинска документация /епикризи, решения на ТЕЛК, НЕЛК и 

др./ 
5.Финансови документи /фактури/ за направен разход. 
За разглеждане се приемат само заявления, които са напълно окомплектовани с 

необходимите допълнителни документи. 
Заявленията по одобрен от зам.кмета по здравеопазване и социални дейности образец 

се подават в Центъра за информационно обслужване към Община Враца, откъдето се насочват 
към съответната дирекция на Община Враца за проверка и допълнителна обработка. След 
администрирането, проверка и окомплектоване на заявленията в общинска администрация, 
същите се внасят с докладна записка от зам.кмета по здравеопазване и социални дейности  в 
Общински съвет – Враца, където след одобрение от Постоянната комисия по здравеопазване и 
социални дейности се внасят за произнасяне на заседание на общинския съвет. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 52 
ЗА – 35 
ПРОТИВ – няма 
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ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 52 

 
6.Отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от Общински съвет – 

Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности. 
       Докладва: Емилиян Кюркчийски 
       Общински съветник 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 53 

 
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от 

Общински съвет – Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални 
дейности 

 
ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, приетите правила и критерии и при мотиви 
изложени в докладната записка 

РЕШИ: 
 

Отпуска еднократна финансова помощ на:  
1. Нели Пламенова Антова – в размер на 200 лв. /двеста лева/. 
2. Цветелина Христова Петкова – в размер на 200 лв. /двеста лева/. 
3. Тинка Александрова Илиева – в размер на 200 лв. /двеста лева/. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 53 
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.Николова, 
М.Каменова, М.Петрова, М.Кирилова, М.Драганов, М.Костов, М.Калистратов, Н.Найденова, 
П.Аврамова, Пл.Кръстев, Пл.Ганецовски, Т.Василева, Х.Георгиева, Цв.Коцев и 
Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 53 

 
7.Предоставяне на подходящ сграден фонд и ресурсно осигуряване за временно 

настаняване на лица, останали без дом, пребиваващи на територията на община 
Враца. 

       Докладва: Емилиян Кюркчийски 
       Общински съветник 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 54 

 
ОТНОСНО: Предоставяне на подходящ сграден фонд и ресурсно осигуряване за 

временно настаняване на лица, останали без дом, пребиваващи на територията на 
община Враца 

 
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 
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РЕШИ: 
 

1. Възлага на кмета на Община Враца да предостави подходящ сграден фонд и 
изготви план сметка за необходимите разходи за предоставяне услуга на лица, останали без 
дом, пребиваващи на територията на Община Враца за зимните месеци на 2012г., считано от 
месец февруари. 

2. Средствата, необходими за предоставяне на услугата да бъдат предвидени в 
Проектобюджет 2012 на Община Враца. 

3. Възлага на кмета на Община Враца да разпореди изготвянето на анализ за броя на 
лицата, останали без дом, пребиваващи на територията на Община Враца и включване в 
Плана за развитие на социалните услуги на Община Враца 2013 г. като делегирана от 
държавата дейност Социалната услуга в общността „Център за временно настаняване на 
лица, останали без дом” или Социалната услуга в общността „Приют” с необходимия 
капацитет, като вземе предвид стандартите за финансиране на социални услуги, 
предоставяни в общността, определени от Министерски съвет. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 54 
ЗА – 34 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 54 

 
8.Приемане на наредба за условията, реда и критериите за финансово 

подпомагане на спортните клубове в община Враца 
       Докладва: Ангел Иванов 
       Общински съветник 
Изказа се: Х.Георгиева. 
При представянето на проекта за решение вносителя направи следните изменения и 

допълнения: 
1. Да се добави „на първо четене”. 
2. Да отпадне т. 2. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 55 
 
ОТНОСНО: Приемане на първо четене Наредба за условията, реда и критериите 

за финансово подпомагане на спортните клубове в община Враца 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
 

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

 
РЕШИ: 

 
Приема на първо четене Наредба за условията, реда и критериите за финансово 

подпомагане на спортните клубове в Община Враца.  
 

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ФИНАНСОВО 
ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА ВРАЦА 

 
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
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Чл.1. С тази наредба се определят условията, реда и критериите за отпускане и 
разпределение на финансови средства от Община Враца за финансово подпомагане на 
спортните клубове. 
Чл.2. Средствата се предоставят на спортни клубове развиващи следните видове дейност - 
детско - юношески спорт и спорт за всички, учебно - тренировъчна и състезателна дейност, 
високо спортно майсторство, както и за закупуване на спортна екипировка, уреди и 
съоръжения, участия. 
Чл.З. Размерът на финансовото подпомагане за спортните клубове е на база постигнатите 
спортно-технически резултати от състезателите и отборите, обхвата възрастови групи от 
занимаващи се, спортна база и за развитие, както и степента на участие в общинските , 
държавните и международните прояви и се изчислява въз основа на критериите, разписани в 
чл.13 и по методиката по Приложение № 1 и Раздел IV от настоящата наредба. 
Чл.4. Община Враца подпомага спортни клубове, които са със седалище на територията на 
Общината. 
Чл.5. Общинският съвет приема Общинска програма за развитието и насърчаване    на    
Физическото    възпитание    спорта    и    социалния туризъм, съгласно чл.59, ал.4 от Закона 
за физическо възпитание и спорта. 
 

ІІ. УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ 
 
Чл.6.    Спортните    клубове,        кандидатстващи    за    финансово подпомагане  от  
Община Враца,  трябва  да  отговарят  на следните условия: 
1.   Да са  вписани  в  Централният регистър  на Министерство  на Правосъдието    като    
юридически    лица    с    нестопанска    цел    за осъществяване   на   общественополезна   
дейност   и   в   Националния регистър на спортните организации на Министерството на 
физическото възпитание и спорта; 
2.  Да имат валидно членство в съответната лицензирана спортна федерация и да са вписани 
в централния регистър на Министерството на физическото възпитание и спорта; 
3. Да водят активен тренировъчен процес и да участват в състезания, включени от 
съответната спортна федерация  в държавния спортен календар и в мероприятия от 
общинския спортен календар; 
4. Да нямат финансови задължения към общината и държавата; 
5.  Да    водят    отчетност   според    изискванията    на    Закона    за счетоводството и 
Националния счетоводен стандарт. 
Чл.7. Право на финансово подпомагане имат спортните клубове по смисъла на чл.11 от 
Закона за физическото възпитание и спорта. 
Чл.8. Право на финансово подпомагане от Община Враца имат спортни клубове, които имат 
треньори с професионална правоспособност и квалификация, съобразена с изискванията на 
МФВС. 
Чл.9. В годината на кандидатстване за финансиране , спортните клубове трябва да са 
регистрирани и развивали дейност минимум една година преди това. 
Чл.10. Не се подпомагат спортни клубове, на които Община Враца е отдала за ползване 
стопански обекти, приходите от които остават за клуба и на клубове, осигурили си 
дългосрочна издръжка от спонсори, чрез получени срещу това стопански обекти или 
общинска земя, съгласно стратегията за развитието и подпомагането на физическото 
възпитание и спорта в Община Враца. 
Чл.11. Не се подпомагат спортни клубове, регистрирани като търговски дружества. 
Чл.12. Не се подпомагат спортни клубове, регистрирани по Закона за юридическите лица с 
нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза. 
 

III. КРИТЕРИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ 
 
Чл.13. Критериите за подпомагане дейността на спортните клубове са както следва: 
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   (1) Постигнати резултати в Международния спортен календар /МСК/ и Държавния 
спортен календар /ДСК/ за предходната година въз основа на броя на: 
1.   Състезателите   на   спортните   клубове,   участвали   и   класирани   в Европейски и 
Световни първенства за предходната година; 
2.   Състезателите   на   спортните   клубове,   участвали   и   класирани   в Държавните 
първенства за предходната година; 
3.   Състезателите   на   спортните   клубове,   участвали   и   класирани   в Международни 
турнири за предходната година; 
(2) Стимулиране развитието на Детско - юношеския спорт в гр. Враца - обхват на 
състезатели и отбори по възрастови групи на спортните клубове взели участие в 
Държавните първенства през предходната година.  
(3) Организиране и провеждане на традиционни   за Община Враца спортни прояви от 
Врачанските спортни клубове. 
(4) Организиране и провеждане на състезания и турнири включени в Ученическия спортен 
календар през предходната година. 
(5) Критерий за конкурентност - в  отборните и индивидуалните спортове. 
 

IV. МЕТОДИКА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ОБЩИНСКИ 
БЮДЖЕТ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ДЕЙНОСТТА НА 

СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ 
 
Чл.14.Общата сума на средствата за спортните клубове утвърдени с бюджета на Община 
Враца за текущата година, се разделя на сумата получена от сбора на точките на всички 
спортни клубове по Приложение № 1 от настоящата наредба, като по този начин се 
получава себестойността на една точка. 

 
V. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 

 
Чл.15.Община Враца подпомага спортни клубове отговарящи на условията и критериите 
приети от Наредбата и утвърдени от Общинския съвет. 
Чл.16. Спортни клубове желаещи да получат финансови средства от Община Враца подават 
заявление до Дирекция  “Образование, култура, спорт и туризъм” в срок до 31.12. на 
предходната година. Заявлението за финансиране, следва да бъде придружено от: 
1. копие от съдебно решение; 
2. удостоверение за актуално правно състояние; 
3. удостоверение   за   лицензия,   издадено   то   Министерството   на физическото 
възпитание и спорта; 
4. удостоверение    за    регистрация    в    Централния    регистър    на Министерство на 
правосъдието; 
5. декларация  за  изградена     система   за  финансово  управление  и контрол; 
6. регистрация по БУЛСТАТ; 
7. годишна програма за спортно развитие, утвърдена от Управителния съвет на спортния 
клуб; 
8. удостоверение  издадено  от  компетентните  органи   за  липса  на задължения към 
държавата и общината; 
9.  документи по чл.8 от Наредбата; 
10. оценка на спортните резултати по образец съгласно Приложение № 2 и Приложение № 3 
от настоящата наредба; 
11. попълнен формуляр за окончателно разпределение на точките по образец съгласно 
Приложение № 4 от настоящата наредба. 
Чл.17.(1) Дирекция „ Образование, култура, спорт и туризъм” при Община Враца изготвя 
списък на одобрените спортни клубове и размера на финансовите средства за текущата 
година. 
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(2) Размерът на финансовите средства се гласува с бюджета на Община Враца всяка 
календарна година. 
Чл.18.(1) Условията за финансово подпомагане от Община Враца по реда на тази наредба, 
целесъобразното разходване на предоставените финансови средства и тяхното отчитане, 
както и взаимните задължения и отговорности се уреждат с договор. 
(2) В договора се посочват банковата сметка, по която да бъдат преведени средствата, 
лицето което има разпоредителни права върху сметката, както и правата, задълженията и 
отговорностите на страните по договора. 
 

VI. ПРОЦЕДУРА И РЕД ЗА ОТЧИТАНЕ 
КОНТРОЛ И САНКЦИИ 

 
Чл.19. Спортните клубове, които са получили средства от общинския бюджет отчитат и 
доказват пред Община Враца целесъобразността на разходваните средства, съгласно 
изискванията на Закона за счетоводството и Закона за финансовото управление и контрол в 
публичния сектор - чл.2 ал.2 т.8. 
Чл.20.(1) Община   Враца, чрез Дирекция „ Образование, култура, спорт и туризъм” и 
"Финанси и бюджет" упражнява контрол върху изразходването на средствата, отпуснати от 
Общината, като има право да изисква всички необходими счетоводни документи, 
информация за дейността и да извършват проверка на място. 
(2) Отпуснатите финансови средства, следва да бъдат пряко свързани с дейността на 
съответния спортен клуб. 
(3)  Спортни клубове, които използват финансовите средства не по предназначение,   ги   
възстановяват   в   пълен   размер   заедно   с   лихва, определена    според    основния    
лихвен    процент    към    момента    на предоставянето на средствата. 
Чл.21.(1) Спортните клубове отчитат разходването на финансовите средства до 31.12. на 
текущата година. 
(2) Спортни клубове, които не са отчели получените по реда на тази наредба средства до 
31.12. на текущата година нямат право на финансово подпомагане от Община Враца за 
следващата календарна година. 
(3) Спортни клубове, кандидатстващи за финансови средства чрез недобросъвестно 
представени документи и неверни декларации по раздел IV, чл.16, се лишават от финансово 
подпомагане за следващата календарна година 
Чл.22. Спортните клубове получили финансова помощ,подлежат на финансов одит от отдел 
„Вътрешен одит" на Община Враца. 
 

VІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
Чл.23.Тази Наредба не се прилага за следните видове спортни клубове:  

- спортни клубове за хора с увреждания; 
- професионалните    и    непрофесионалните     футболни     клубове; 
- колективни спортове, участващи в професионални лиги. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Механизъм за оценка на спортните резултати: 
По раздел III, чл.13, ал.1 
 
т. 1. Всеки клуб може да отчете класиране от Международния спортен календар както 
следва: 
 
ТАБЛИЦА 1 
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Вид първенство Мъже, Жени Юноши, Девойки, 
Младежи 

Олимпийски игри  До Х-то място  До Х-то място 
Световни първенства  До VІІІ-мо място  До VІІІ-мо място  
Европейски първенства  До VІ-то място  До VІ-то място  

 
т. 2. Когато с едно участие се отчетат две класирания се взема по-доброто. 
т. З. Спортен клуб, подготвил състезател - участник в Олимпийски игри, Световни и 
Европейски първенства, получава еднократно за всеки състезател точки както следва: 
 
Вид първенство Мъже/Жени Юноши/Девойки 

Младежи 
Олимпийски игри  80 60 
Световни първенства 50 40 
Европейски първенства 30  20 
                 
т. 4. Класирането на състезателите от съответните спортни клубове в Международния 
спортен календар се оценява според Таблица 2. 
 
ТАБЛИЦА 2 

Класиран
е Световни 

първенства 
Европейски 
първенства Олимпийски игри 

Международни 
първенства 

 
 

м. ж. юн./ д. 
младежи 

юн./ д. 
младежи 

м./ ж. юн./ д. 
младежи 

м. /ж. юн./д. 
младежи 

м./ ж. 

I  245  125  100  200  250 500  85  150  
II  215  105  80  170  225 450  65  120  
III  195  90  75  150  200 400  60  100  
IV  180  80  65  135  175 350  50  85  
V  160  75  60  110  160 325  45  60  
VI  150  70  55  100  150 300  40  50  
VII  130  60  -  -  135 275  -  -  
VIII  120  50  -  -  125 250  -  -  
IX  -  -  -  -  120 225  -  -  
Х  -  -  -  -  100 200  -  -  
                 
 
т. 5. Всеки спортен клуб има право да отчете най-много по 2 /две/ индивидуални класирания 
по избор за всеки свой състезател независимо в коя възрастова група и в кое Държавно 
първенство - индивидуално или отборно е взел участие. За колективните спортове се 
признава и класирането в турнира за Националната купа. Точките се оценяват по Таблица 3. 
 
ТАБЛИЦА З 
Държавно първенство 
Класиране Деца юн. д. мл. в. юн. д. ст. в. Младежи Мъже и жени 



 28 

I  45  55  68  75  90  
II  35  43  53  60  75  
III  33  41  50  57  70  
IV  29  35  43  48  65  
V  25  30  37  42  60  
VI  21  26  32  36  50  
VII  19  23  28  34  45  
VIII  18  22  26  32                      |40  
IX  16  20  24  30  35  
Х  15  18  23  28  30  
XI  14  17  21  27  -  
XII  13  16  20  26  -  
XIII  12  15                             18  -  -  
XIV  11  14                            |17  -  -  
XV  10  13  16  -  -  
XVI  9  12  15  -  -  
 
ТАБЛИЦА  За 
Зонални първенства 
Класиране Деца юн. д. мл. в. юн. д. ст. в. Младежи Мъже и жени 

I  12 15 18 21 24 
II  11  14 17 20 23 
III  10  13 16 19 22 
IV  9  12 15 18 21 
V  8  11 14 17 20 
VІ  7  10 13 16 19 
 
т. 5.1. За спортните игри се начисляват точки на всички състезатели по отделно от отбора 
основни и резерви, но не повече от 14 души. 
 
т. 5.2. При преминаване на състезател от един Врачански спортен клуб в друг Врачански 
спортен клуб, двата клуба получават по 50% от точките за съответното постижение за 
първата година след преминаването. Съответното преминаване се удостоверява писмено от 
съответната спортна федерация. 
 
По раздел ІІІ, чл.13, ал. 2  
 
т. 1. Резултатът от набраните точки от Държавните първенства на съответния спортен клуб е 
в зависимост от обхванатите /броя/ спортисти, възрастови групи и отбори, взели участие в 
състезанията от Държавния спортен календар. 
 
т. 2. Отчитането на обхванатите възрастови групи става с коефициент за обхват в 4 групи за 
всеки пол както следва: 
За 1 в-ва група        - 1                          За 5 в-ви групи        - 1,20 
За 2 в-ви групи        - 1,05                     За 6 в-ви групи        - 1,25 
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За 3 в-ви групи        - 1,10                    За 7 в-ви групи        - 1,30 
За 4 в-ви групи        - 1,15                     За 8 в-ви групи        - 1,35 
 
С   този   коефициент   за   обхват   се   умножават   само   точките   от Държавния спортен 
календар. 
т.З. Броят на възрастовите групи се удостоверява по заверената картотека от съответната 
спортна федерация. 
Броят на състезателите във всяка група да отговаря на норматива на сътветната спортна 
федерация. Същите трябва да са участвали в състезания от Държавния спортен календар. 
т.4. Полученият общ сбор от точки по таблица 2 и таблица 3 на всеки спортен клуб се 
умножават с коефициент за олимпизъм, който спортния клуб получава: 
За олимпийски спортове и дисциплини             - 2,00 
За неолимпийски спортове и дисциплини         - 1,00 
 
т.5. Полученият общ сбор от точки по таблица 2 и таблица З на всеки спортен клуб, на който 
не  е предоставена възможност да ползва общинска или държавна спортна база без да 
заплаща наем за състезателно - тренировъчната си дейност, се умножава с коефициент 1,20. 
 
По раздел III чл.13, ал.З и ал.4 
т.1. Спортни клубовете, които организират и провеждат спортни прояви на територията на 
община Враца получават еднократно за дадено състезание - 250 т. 

Спортните  клубове,  които организират и  провеждат прояви, от Програмата   за   
училищен   спорт   получават   еднократно   за  дадено състезание - 75 т., но за не повече от 
три прояви. 

Тези точки не се умножават с коефициент, а се прибавят към крайния сбор. 
 
По раздел III, чл.13, ал.5 т.1 
Критерии и коефициенти за конкурентност при отборните и индивидуалните спортове, 
съобразно броя участващи отбори или състезатели, както следва: 
 
А. Отборни {колективни} спортове: 
До 6 участващи отбора - 1.00 
От 7 до 12 участващи отбора - 1.20 
Над 12 участващи отбора- 1.30 
 
Б. Индивидуални спортове : 
Коефициент за конкурентност на брой участници  
До 9 участника - 1.00 
От 10 до 20 участника - 1.20 
От 21 до 30 участника - 1.30 
Над 30 участника -1.50 
 
Коефициент за отборна конкурентност 
До 5 отбора - 1.00 
От 6 до 10 отбора - 1.20 
От 11 до 15 отбора - 1.30 
От 15 до 20 отбора - 1.40 
Над 21 отбора  -1.50 
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 Приложение № 2 

ОЦЕНКА НА СПОРТНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ ОТ ДСК 
Спортен клуб ___________________________________    Вид спорт: _________________________ 

№ Име, презиме, фамилия ЕГН ДП – 
възр.група 

Дисциплина, категория, клас Класиране, 
място 

Начислени 
точки 

(Таблица 3) 

Коефициент за 
конкурентност 

Общо 

1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
6.         
7.         
8.         
9.         
10.         
11.         
12.         
13.         
14.         
15.         
16.         
17.         
18.         
19.         
20.         
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Приложение № 3 

ОЦЕНКА НА СПОРТНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ ОТ МСК 
Спортен клуб ___________________________________    Вид спорт: _________________________ 

№ Име, презиме, фамилия ЕГН МП – 
възр.група 

Дисциплина, категория, клас Класиране, 
място 

Начислени 
точки 

(Таблица 2) 

Коефициент за 
конкурентност 

Общо 

1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
6.         
7.         
8.         
9.         
10.         
11.         
12.         
13.         
14.         
15.         
16.         
17.         
18.         
19.         
20.         
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Приложение № 4 

ОКОНЧАТЕЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТОЧКИТЕ НА СПОРТНИЯ КЛУБ 
 
 

 Точки по Приложение № 1 Коефициент за обхват 
(Раздел ІІІ, чл. 13, ал.2, т.2) 

Общо Приложение № 1 

Олимпийски дисциплини    
Неолимпийски дисциплини    

 
 

 Общо 
Приложение №  

1 

Общо 
Приложение № 

2 

Коефициент - 
база 

(Раздел ІІІ, чл. 
13, ал.2, т.5) 

Коефициент за 
олимп. 

(Раздел ІІІ,чл. 
13,ал.2, т.4) 

Допълнителни 
точки 

(Раздел ІІІ, чл. 13, 
ал.3, ал. 4, т.1 и т. 

2) 

Краен 
резулта

т 

Олимпийски 
дисциплини 

      

Неолимпийски 
дисциплини 

      

 
Приложено изпращам: 

1. Протоколи от крайно класиране от състезателити е и отборите, заверени с мокър печат на спортната федерация; 
2. Списък на картотекираните състезатели за предходната година, заверен с мокър печат от спортната федерация; 
3. Копие от удостоверение от регистър ЮЛНЦ на МП за определяне на дейността в обществена полза; 
4. Копие от удостоверение за вписване в регистъра на спортните клубове воден от МФВС; 

ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 55 
ЗА – 33 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 55 
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9.Изменения на правилник за организация и дейността на Специализирано 
звено за приватизация. 

       Докладва: Васил Драганов 
       Общински съветник 
Изказа се: М.Николова. 
При представяне на проекта за решение вносителя направи следните изменение и 

допълнение: 
1. В основанието вместо ал.2 да се запише ал.4. 
2. Да се добави т.2 със следния текст: „Постоянната комисия по приватизация към 

Общински съвет – Враца придобива името Постоянна комисия по приватизация и 
следприватизационнен контрол, съгласно Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол”. 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 56 

ОТНОСНО: Изменения на правилник за организация и дейността на 
Специализирано звено за приватизация 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.4, ал.4 от ЗПСК и при мотиви, изложени в 
докладната записка 
 

РЕШИ: 
 

1.Изменя чл.8, ал.1 от Правилник за организация и дейността на Специализирано 
звено за приватизация при Общински съвет – Враца, както следва: 

 „В Специализирано звено за приватизация по предложение на Председателя на 
Общински съвет – Враца, кметът на Община Враца назначава един служител на експертна 
длъжност, главен експерт по приватизация и следприватизационен контрол”. 

 2.Постоянната комисия по приватизация към Общински съвет – Враца придобива 
името Постоянна комисия по приватизация и следприватизационнен контрол, съгласно 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 56 
ЗА – 33 
ПРОТИВ – 1 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 56 

 
10.Приемане на Отчет за изпълнение на Програмата за приватизация и 

следприватизационен контрол за 2011 г., Отчет за разходите на Специализирано звено 
за приватизация (СЗП) към Общински съвет - Враца за 2011 г., Програма за 
приватизация и следприватизационен контрол за 2012 г., План-сметка за разходите на 
Специализирано звено за приватизация (СЗП) към Общински съвет - Враца за 2012 г.
             
        Докладва: Васил Драганов 

       Общински съветник 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 57 
 
ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение на Програмата за приватизация 

и следприватизационен контрол за 2011г., Отчет за разходите на Специализирано 
звено за приватизация (СЗП) към Общински съвет - Враца за 2011г., Програма за 
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приватизация и следприватизационен контрол за 2012г., План-сметка за разходите на 
Специализирано звено за приватизация (СЗП) към Общински съвет – Враца за 2012г. 
 

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

РЕШИ: 
 

1. Приема Отчет за изпълнение на Програмата  за Приватизация за 2011г. по 
Приложение 1. 

2. Приема Отчет за разходите на Специализирано звено за приватизация (СЗП) към 
Общински съвет – Враца за 2011г. по Приложение 2. 

3. Приема Програма за приватизация и следприватизационен контрол за 2012 г. по 
Приложение 3. 

4. Приема План – сметката за разходите на Специализирано звено за приватизация 
(СЗП) към Общински съвет – Враца за 2012г. по Приложение 4. 

5. Възлага организацията на процедурите на Специализирано звено за приватизация 
към Общински съвет – Враца. 

6. Упълномощава кмета на Община Враца да сключва договори с изпълнителите на 
правни анализи, с експерт оценителите и приватизационните договори за продажба на  
обектите, включени в програмата за приватизация.  

Приложение 1 
 

ОТЧЕТ  
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И 

СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ ЗА 2011 ГОД. 
  
  С Решение № 867/25.01.2011г. са планираните приходи от  приватизация в размер на 
500 000лв. и утвърдени разходи по чл.10, ал.1, т.1 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол за 45 000лв.  В приета Програма за приватизация са включени 
18 обекта за продажба.  
 С Решение № 913/24.03.2011г. е отменено горното Решение като плана и разходите са 
коригирани съответно на 1 303 681лв. и 117 331 лв. 

През 2011г. беше открита процедура за продажба чрез публичен търг с явно 
наддаване на 8 обекта от Програмата за приватизация с изготвени правни анализи от 
правоспособни юристи и експертни оценки за определяне на справедлива пазарна стойност 
от сертификацирани експерт – оценители. Въпреки предварително проявения интерес от 
потенциални купувачи, никой не закупи документация за участие в обявените процедури. 

През изминалата година усилията бяха насочени към търсене на нови обекти за 
включване в Програмата за приватизация. Приетата с Решение № 867/25.01.2011г. Програма 
за приватизация беше допълвана с Решения № 1110/14.09.2011г.; № 1123/11.10.2011г. и № 
1125/11.10.2011г. и обектите са 30 на брой към настоящия момент. Много от тях са 
предлагани многократно през годините за продажба с актуализирани цени, но определено 
липсват потенциални купувачи. Освен ограничения пазар причината е и подаването от отдел 
„Общинска собственост” на обекти, които са предлагани от тях на пазара. Програмата е 
отворена и при изясняване статута на нови обекти те ще бъдат включени и открита 
процедура за продажбата им.  

Отдел „Общинска собственост” на този етап няма готовност да подаде нови обекти 
(не са съставени АОС - частна), отредени за нежилищни цели за включване към действащата 
Програмата за приватизация от 2011г. След изготвянето на  актове от отдел „Общинска 
собственост” за УПИ – тата на обекти незавършено строителство в с.Челопек и Лиляче и 
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актуализиране на АОС на обект: подблоково пространство на ж.бл. ”Ясен” същите ще бъдат 
включени в Програмата за приватизация за 2012г. 

Община Враца е собственик на 40% от дяловете на “СВЕЖЕСТ” ООД. 20% са 
собственост на РМД, а „Бел инвест” АД притежава 40%. Съгласно сключения 
приватизационен договор „Бел инвест” АД е изпълнил задълженията си и следва да се 
предложат 40% от дяловете на “СВЕЖЕСТ” ООД за продажба. 
 

Приложение 2 
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Приложение 3 
 

П Р О Г Р А М А  
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ ЗА 2012 Г.   

 
СС  ПП  ИИ  СС  ЪЪ  КК          №№  11  

на основание чл.1, ал.2, т.1  от ЗПСК 40 % от дяловете на “СВЕЖЕСТ” ООД 
 

СС  ПП  ИИ  СС  ЪЪ  КК          №№  22  
общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински 

търговски дружества, които се използват за стопански цели на основание  чл.1, 
ал. 2, т. 6 от ЗПСК 

 
№ НАИМЕНОВАНИЕ  

на ОБЕКТА АДРЕСНИ ДАННИ ПЛОЩ 
/кв.м./ 

АОС – 
частна 

1. 
Самостоятелен обект в 
сграда (магазинно 
помещение) 

Враца ул.”М.Орозов“ 33 
бл.„Металург 5” вх.Г  кв.240а, зона 
Трета 

ЗП-
78,00 

1089/ 
20.11.2006г. 

2. 
Самостоятелен обект в 
сграда (магазинно 
помещение) 

ул.”М.Орозов“ 33 бл.„Металург 5” 
вх.Г  кв.240а, зона Трета ЗП-

122,76 
1090/ 

20.11.2006г 
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3. 
Трети етаж от б. 
административна 
сграда  

Враца ул. “Иванчо Цветков” №20; 
кв. 37,парцел ХІ, пл.№1145 

ЗП – 
131,50  

1413/ 
26.08.2008г. 

4. Сграда - магазин с.Чирен кв. 48 - 57 ЗП - 
80,50 

275/ 
19.02.2001г. 

5. 
Помещения в сграда 
на б.Проектантска 
организация - офиси 

гр. Враца, бул. “Хр. Ботев” ЦГЧ 
ид. № 12259.1019.244.1.19 
ид. № 12259.1019.244.1.20 
ид. № 12259.1019.244.1.21 
ид. № 12259.1019.244.1.18 
ид. № 12259.1019.244.1.17 
ид. № 12259.1019.244.1.16 
ид. № 12259.1019.244.1.15 
ид. № 12259.1019.244.1.14 
ид. № 12259.1019.244.1.13 

 
50,81 
9080 
22,10 
15,90 
32,60 
59,40 
37,50 
11,50 
28,60 

1497/18.03.09
1498/18.03.09
1499/18.03.09
1500/18.03.09
1501/18.03.09
1502/18.03.09
1503/18.03.09
1504/18.03.09
1505/18.03.09 

6. 

У.П.И. и едноетажно 
тяло със 
самостоятелен вход от 
комбинирана сграда  

с. Тишевица кв.52 У.П.И. VІІІ 
ЗП–170  
У.П.И.- 

400 

1044/ 
10.08.2006г. 

7. Поземлен имот  
Враца ж.к.”Толбухин-юг”, ул. 
„Беласица” кв. 317, У.П.И. ХХХVІІ, 
кв. 317 Зона - Втора 

4 410 1265/ 
18.07.2007г. 

8. 

Самостоятелен обект в 
сграда с ид. № 
12259.1023.14.5.43 – 
помещение в партерен 
етаж на жилищен блок  

гр.Враца.  ул. „Максим Горки”7 141,25  1414/ 
26.08.2008г. 

9. 

Незастроен УПИ, 
отреден за 
производствена и 
складова дейност 

гр. Враца, хранително вкусова зона, 
УПИ І, кв. 254, п.и. с 

идентификатор 12259.1008.165 
2 642 968/ 

19.04.2006г. 

10. 
Незастроен УПИ, 
отреден за обществено 
строителство  

гр. Враца, хранително вкусова зона, 
УПИ VІІ, кв. 254, п.и. с 
идентификатор 12259.1008.162   

2 138   969/ 
19.04.2006г. 

11. 

Незастроен УПИ, 
отреден за 
обществено 
строителство  

гр. Враца, хранително вкусова зона, 
УПИ VІІ, кв. 254, п.и. с 
идентификатор 12259.1008.157 

2 098   970/ 
19.04.2006г. 

12. 
Незастроен УПИ, 
отреден за обществено 
строителство 

гр. Враца, хранително вкусова зона, 
УПИ Х, кв. 254, п.и. с 
идентификатор 12259.1008.156 

3 578   971/ 
19.04.2006г. 

13. сграда № 1 с ид.№ 
12259.1011.122 склад  

парцел ХХV, квартал 10, Зона – 
Трета „Складова зона” на 
ул.”Драган Цанков” № 4  

приземе
н етаж 
2115,00  

І-ви 
етаж - 

2597,27 

1540/ 
07.05.2009  

14. 

Самостоятелен обект в 
сграда с ид.№ 
12259.1020.26.13.1 
предназначен за 
търговска дейност  

ж.бл. „Зорница” на ул.”Иван Вазов” 
в гр.Враца със съответните ид. ч.  182 1636/ 

07.09.2009г  
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15. Поземлен имот с ид. 
№ 12259.1010.192  

ж.к. „Дъбника” – до бл. № 23 в гр. 
Враца (УПИ ІІІ, , зона - втора, кв. 
126)  

7 432 1646/ 
29.09.2009г.  

16. Поземлен имот  Кв.”Младост” УПИ І,кв.22 
12259.1026.263 4 282 1286/ 

15.08.2007г              

17. 

ПИ с ид. № 
12259.1020.35  с 
двуетажна сграда с ид. 
№ 12259.1020.35.1  

ул.  „Хр. Ботев” 55  в гр. Враца; п.и. 
1360;УПИ V,кв.20, Зона Първа ЦГЧ 

ПИ -295  

ЗП-78 
1651/ 

26.11.09г. 

18. ПИ ид.№ 
12259.1010.392 

гр. Враца (УПИ І7, кв.2)ж.к. 
„Дъбника” 2 557  1956/ 

15.07.2011г 

19. ПИ ид.№ 
12259.1010.306 

гр. Враца  (УПИ ІІ33, кв. 20, жк. 
„Дъбника”) 9 262  1955/ 

15.07.2011г. 

20. ПИ ид.№ 
12259.1027.199 

гр. Враца (УПИ ХІІІ199, кв. 3, 
Източна промишлена зона) 20 723  1942/ 

06.07.2011г. 

21. ПИ ид.№ 
12259.1026.266 

гр. Враца (УПИ ІІІ266, кв. 1, ж.к. 
„Медковец”)  1 828  1943/ 

06.07.2011г.  

22. ПИ ид.№ 
12259.1027.404 

гр. Враца (УПИ ІV34, кв. 3, Източна 
промишлена зона)  706  1953/ 

14.07.2011г. 

23. ПИ ид.№ 
12259.1009.151 

гр. Враца (УПИ ІІ4, кв. 4, 
ж.к.”Сениче”)  44 054  1960/ 

15.07.2011г.  

24. ПИ 
ид.№12259.1009.150 

гр. Враца (УПИ ІІ4, кв. 2, 
ж.к.”Сениче”)  70 466  1959/ 

15.07.2011г. 

25. ПИ ид.№ 
12259.1009.149 

гр. Враца (УПИ І4, кв. 1, 
ж.к.”Сениче”)  83 348  1958/ 

15.07.2011г 

26. ПИ ид.№ 
12259.1009.148 

гр. Враца (УПИ ІІ4, кв. 23, 
ж.к.”Сениче”)  18 334  1957/ 

15.07.2011г.  

27. ПИ ид. № 
12259.727.23 гр.Враца местността „Гладно поле”  9 296  1987/ 

19.09.2011г.  

28. ПИ ид. № 
12259.727.24 гр.Враца местността „Гладно поле”  16 024  1988/ 

19.09.2011г.  

29. ПИ ид. № 
12259.1023.254 

гр.Враца ул.“Екзарх Йосиф”(УПИ 
IV пл.11 кв.212)  712  1994/ 

10.10.2011г. 

30. ПИ ид. № 
12259.1023.252 

гр.Враца ул.“Екзарх Йосиф”(УПИ 
V пл.11 кв.212)  766  1993/ 

10.10.2011г. 
 

 
Приложение 4 

ПЛАН – СМЕТКА 
 

за разходите на Специализирано звено за приватизация (СЗП) към  

Общински съвет – Враца за 2012г., съгласно чл.10, ал.1, т.1 от ЗПСК 

 
 

№ Вид разход Сума /лв./ 
1. ФРЗ и осигурителни вноски 15 000  
2. Разходи по граждански договори 4 000 
3. Разходи за обяви 8 000  
4. Разходи за оценки  3 500 
5. Разходи за правни анализи 3 500  
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6. Възнаграждение на комисии 6 400  
7. Работно облекло 300  
8. Канцеларски разходи 1 300  
9. Разходи за трасиране на място (определяне 

на граници) 1 500 

10. Други разходи 1 500  
 Общо разходи: 45 000 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 57 
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.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.Ганецовски, Т.Василева, Х.Георгиева, Цв.Коцев и Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 57 

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

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

       Докладва: инж. Николай Иванов 
       Кмет на Община Враца 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 58 

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

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

 
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 

 
На основание чл.21, ал.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 дава 
съгласие да бъдат предоставени на наследниците на Цоло Тодоров Цоловски, поземлени 
имоти, находящи се в землището на  с.Вировско, ЕКАТТЕ: 11185, както следва:  

1. Имот №000133 в размер на 1.728 дка, НТП – изоставена нива, кат. трета; 
2. Имот №000142 в размер на 4.902 дка, НТП – изоставена нива, кат. пета; 
3. Имот №018056 в размер на 0.497 дка, НТП – нива, кат. трета; 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 58 
ЗА – 33: Анг.Иванов, Б.Ничев, Б.Стоев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Кръстев, Вл.Ценов, 
Г.Комитски, Д.Димитрова, Ем.Кюркчийски, Здр.Златев, Зл.Карамелска, Ив.Узунов, 
К.Динкова, К.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, Т.Василева, Х.Георгиева, Цв.Коцев и Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
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ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 58 
 
12.Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за 

управление и разпореждане с общински жилища. 
       Докладва: инж. Николай Иванов 
       Кмет на Община Враца 

 
Изказаха се: М.Петрова и Пл.Ганецовски 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 59 
 
ОТНОСНО:  Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията 

и реда за управление и разпореждане с общински жилища  
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.40, ал. 
2 от Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища 
(НУРУРОЖ) и при мотиви подробно изложени в докладната записка, 

 

РЕШИ: 

Възлага на Кмета на Община Враца да извърши продажба по реда на чл.46 от 
НУРУРОЖ съгласно Списък на общинските жилища, предложени за продажба по реда на 
НУРУРОЖ.  
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 59 
ЗА – 33: Анг.Иванов, Б.Ничев, Б.Стоев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Кръстев, Вл.Ценов, 
Г.Комитски, Д.Димитрова, Ем.Кюркчийски, Здр.Златев, Зл.Карамелска, Ив.Узунов, 
К.Динкова, К.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, Т.Василева, Х.Георгиева, Цв.Коцев и Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 59 
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Приложение 1 
 
 

Списък на общински жилища предложени за продажба по реда на НУРУРОЖ 
 
 
 

 

№ Наемател/молба вх. №  Жилище – апартамент, 
местонахождение,  адрес 

Заповед за  
настаняване 

Вид на 
имота 

 

Акт  
за ОС  

№ 

Данъчна 
оценка 
в лв. 

Продажна 
стойност 

по чл.40, ал.2 
променена  

в лв. 

1 ЦВЕТЕЛИН ИВОВ ЦВЕТКОВ 
вх. № 9400-0-13450/01.09.2011 г. 

Самостоятелен обект в сграда 
с идентифик. 12259.1026.146.1.70 ап. 
№ 70, ж.к „Младост”, бл.1, вх. 

В, ет.5, гр.Враца 

601/30.05.2003г. 
468/20.04.2010г. 

 
Едностаен 

 

 
1702 

 
7 960,50 13 931,00 

2 ИВАЛИНА ПЕТКОВА НИКОЛОВА 
вх. № 9400-0-14468/16.09.2011 г. 

Самостоятелен обект в сграда 
с идентифик. 12259.1010.24.18.13 ап. 
№ 31, ж.к „Дъбника”, бл.144, 

вх. Б, ет.5, гр.Враца 
748/12.06.2006г. 

 
Тристаен 

 
2009 15 941,30 27 898,00 

3 
БЛАГОРОДКА ДАНЧЕВА 

ДИМИТРОВА 
вх. № 9400-0-14627/19.09.2011 г. 

Самостоятелен обект в сграда 
с идентифик. 12259.1012.289.2.32 ап. 
№ 59, ул. „Дико Илиев”, бл.2, 

вх. Г, ет.3, гр.Враца 

3073/25.08.1973г 
849/27.07.2011г. 

 
Двустаен 

 
2012 16 833,70 29 459,00 
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13.Продажба на общинската част от недвижим имот – урегулиран поземлен имот 
УПИ XVI-282, кв.33 по действащия Устройствен план на с.Паволче. 

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 60 
 
ОТНОСНО:  Продажба на общинската част от недвижим имот – урегулиран 

поземлен имот УПИ ХVI-282, кв.33 по действащия Устройствен план на с.Паволче. 
 

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 и т.9; чл.38; чл.42, ал.1, т.2 и чл.45 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във 
връзка с §8  ал.2, т.1 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и чл.17, ал.5 от 
ЗУТ и при мотиви, подробно изложени в докладната записка 

 
РЕШИ: 

 
1.Приема експертна оценка от 06.12.2011г. на лицензиран оценител инж.Евгени 

Филипов, съгласно която пазарната стойност на общинската част от УПИ ХVI-282, кв.33 по 
действащия Устройствен план на с.Паволче, представляваща 98/750 ид.ч. от урегулирания 
поземления имот, състоящи се от 98.00 м2 незастроен терен, придаващи се по регулация, 
съгласно ЧИПУП /ПРЗ/, одобрен със Заповед №824/16.11.1981г., актувани с АЧОС 
№1990/03.10.2011 г., възлиза на 1 750.00  лв. без ДДС (хиляда седемстотин и петдесет лева 
без данък добавена стойност) или по 17.86 лв./м2. 
 2.Дава съгласие за продажба на общинската част от УПИ ХVI-282, кв.33 по 
действащия Устройствен план на с.Паволче и възлага на Кмета на Община Враца, да 
проведе процедура за продажбата  по одобрената в т.1 цена. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 60 
ЗА – 31: Анг.Иванов, Б.Ничев, Б.Стоев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Кръстев, Вл.Ценов, 
Г.Комитски, Д.Димитрова, Ем.Кюркчийски, Здр.Златев, Зл.Карамелска, Ив.Узунов, 
К.Динкова, К.Шахов, Кр.Донов, Кр.Ангелов, Кр.Георгиев, М.Николова, М.Каменова, 
М.Петрова, М.Кирилова, М.Драганов, М.Костов, Н.Найденова, П.Аврамова, Пл.Кръстев, 
Пл.Ганецовски, Т.Василева, Цв.Коцев и Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 60 

 
14.Продажба на имот частна общинска собственост №012031, девета категория, 

находящ се в землището на с.Бели Извор, Община Враца. 
       Докладва: инж. Николай Иванов 
       Кмет на Община Враца 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 61 

 
ОТНОСНО: Продажба на имот частна общинска собственост № 012031, девета 

категория, находящ се в землището на с.Бели Извор, Община Враца 
              

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
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На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка чл. 8 ал.4, чл.35 ал.1 от Закона за 
общинската собственост, чл.49, т.1 и чл.51, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и при мотиви подробно изложени в 
докладната записка 

 
РЕШИ: 

  1.На основание чл.45 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество приема експертна оценка, изготвена от лицензиран 
оценител инж.Лариса Ангелова, относно пазарната стойност на недвижим имот, както 
следва:  
 

Вид на имота Местонахождение Акт 
за ОС  

Площ 
  в  дка 

Пазарна 
стойност 

 в  лв. 
(без ДДС) 

Земеделска земя, Начин на 
трайно ползване – унищожена 
нива – пром.категория на 
земята при неполивни 
условия – Девета 

Землище с. Бели Извор, общ. 
Враца, местност „Лъката” 
Имот № 012031 по КВС 
/карта на възстановена 
собственост/ 

2003 10.00 

9000.00 

(по 

900.00лв/дка) 

         
2.Възлага на Кмета на Община Враца да извърши продажба на имота по т.1, след 

провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване, с първоначална тръжна 
стойност на имота одобрената в т.1. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 61 
ЗА – 28: Анг.Иванов, Б.Ничев, Б.Стоев, 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.Георгиев, М.Николова, М.Каменова, М.Петрова, М.Драганов, 
М.Костов, Н.Найденова, П.Аврамова, Пл.Кръстев, Т.Василева, Цв.Коцев и Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 4: В.Стаменов, Кр.Ангелов, М.Кирилова и Пл.Ганецовски. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 61 

 
15.Отдаване под наем части от имот, публична общинска собственост, находящи 

се в сградата на Общинска администрация – Враца. 
       Докладва: инж. Николай Иванов 
       Кмет на Община Враца 
Изказа се: М.Петрова. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 62 
 
ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имот, публична общинска 

собственост, находящи се в сградата на Общинска администрация – Враца 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.14, ал.1 от 
НРПУРОИ 
 

РЕШИ: 
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1.Да бъде проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот, 
публична общинска собственост, както следва: 
 

№ ИМОТ Площ 
/кв.м/ 

Първоначале
н месечен 

наем (лева) 

Срок за 
отдаване 

1. 
Част от имот в сградата на общинска 
администрация за поставяне на самопродаваща 
машина (първи етаж) 

1,00 70,00 5 год. 

2. 
Част от имот в сградата на общинска 
администрация за поставяне на самопродаваща 
машина (втори етаж) 

1,00 70,00 5 год. 

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

организирането и провеждането на тръжната процедура. 
 

ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 62 
ЗА – 33: Анг.Иванов, Б.Ничев, Б.Стоев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Кръстев, Вл.Ценов, 
Г.Комитски, Д.Димитрова, Ем.Кюркчийски, Здр.Златев, Зл.Карамелска, Ив.Узунов, 
К.Динкова, К.Беков, 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, Т.Василева, Цв.Коцев и Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 62 

 
16.Отдаване под наем на втори етаж /обособена фитнес зала/ от сграда с 

идентификатор № 12259.1027.7.1, с предназначение – „Покрит плувен басейн”, 
предоставен за управление на Общинско предприятие „Спорт и туризъм”. 

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 63 
 
ОТНОСНО: Отдаване под наем на втори етаж /обособена фитнес зала/ от сграда 

с идентификатор № 12259.1027.7.1, с предназначение – Покрит плувен басейн, 
предоставен за управление на Общинско предприятие „Спорт и туризъм” 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 
На основание чл.21, ал.1 т.8 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 отдаден под наем, чрез провеждане на търг с тайно 

наддаване обект обособена фитнес зала с площ 169,00 кв.м., представляваща Втори етаж от 
сграда с идентификатор № 12259.1027.7.1 с предназначение – Покрит плувен басейн, 
предоставено за управление на Общинско предприятие „Спорт и туризъм” . 



 45 

2.Възлага на Директора на Общинско предприятие „Спорт и туризъм”, да извърши 
необходимите действия за отдаване под наем на обособена фитнес зала с площ 169,00 кв.м., 
представляваща втори етаж от сграда с идентификатор № 12259.1027.7.1 с предназначение – 
Покрит плувен басейн, чрез търг с тайно наддаване както следва: 

 

Обект 
 

Местонахождение 
 

Предназначение Площ
/кв.м/ 

Първоначален 
месечен наем 

/лева/ 

Срок на 
договора 

Фитнес зала 

сграда с 
идентификатор 
12259.1027.7.1 – 
Покрит плувен басейн 

Фитнес зала 169,00 676,00 5 години 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 63 
ЗА – 33: Анг.Иванов, Б.Ничев, Б.Стоев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Кръстев, Вл.Ценов, 
Г.Комитски, Д.Димитрова, Ем.Кюркчийски, Здр.Златев, Зл.Карамелска, Ив.Узунов, 
К.Динкова, К.Беков, Кр.Донов, Кр.Ангелов, Кр.Георгиев, 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 – 1: М.Николова. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 63 

 
17.Приемане на „Стратегия за управление на общинската собственост за 

периода 2011-2015г.” 
       Докладва: инж. Николай Иванов 
       Кмет на Община Враца 
Изказаха се: М.Николова, Пл.Ганецовски, В.Драганов и инж.Н Иванов. 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 64 
 
ОТНОСНО:  Приемане на „Стратегия за управление на общинската собственост 

за периода 2011-2015г.” 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 
             На основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.8  от Закона за общинската 
собственост,   

РЕШИ: 

  Приема „Стратегия за управление на общинската собственост в Община Враца за 
периода 2011-2015г.” 

СТРАТЕГИЯ 
ЗА  УПРАВЛЕНИЕ  НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ  ЗА ПЕРИОДА   

2011 – 2015г. 

І.  ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ  
Придобиването, управлението и разпореждането с общинско имущество е 

регламентирано със Закона за общинска собственост (ЗОС). 
Конкретните правомощия  на кмета на общината, кметовете на кметства и кметските 

наместници по придобиването, управлението и разпореждането с общинско имущество са 
регламентирани с Наредба за реда за реда за придобиване управление и разпореждане с 
общинската собственост, приета от Общински съвет Враца с Решение №292/2008г. Съгласно 
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разпоредбите на закона, имотите и вещите общинска собственост се управляват в интерес на 
населението на общината, с грижата на добър стопанин, съобразно предназначението и 
нуждите, за които са предоставени. 

Общинската собственост е публична и частна. Имотите публична общинска собственост 
се групират в три групи: 

 -  имоти, предназначени да обслужват функционирането на органите на местното 
самоуправление и местната администрация; 

 -  имоти, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от 
общинско значение; 

 -  имоти и вещи, определени със закон. 
 

Публична общинска собственост са: 
- местните пътища, улици, площади, обществени паркинги и зелени площи; 

         - сградите с административно, здравно, образователно, културно и спортно 
предназначение; 

- мрежите и съоръженията от техническата, транспортната съобщителна и 
инженерно-защитна системи в частта обслужваща територията на съответната 
община; 

- водни обекти и водностопански съоръжения и системи; 
- общински гори; 
- общински пасища и мери. 

  Съгласно чл.3, ал.3 от ЗОС, всички останали движими и недвижими вещи на 
общината, включително и плодовете от вещите – публична общинска собственост, 
представляват частна общинска собственост. 
 

Частна общинска собственост са: 
- общински сгради, поземлени имоти и урегулирани поземлени имоти; 

           - общински жилища, ателиета и гаражи; 
- общински земеделски земи и гори; 
Общината се разпорежда с имоти и вещи – частна общинска собственост, чрез:  

- продажба,  
- замяна,  
- дарение,  
- делба,  
- възмездно или безвъзмездно учредяване на ограничени вещни права,  
- апортиране в капитала на търговски дружества,  
- по друг начин, определен в закон.  

Обектите – публична общинска собственост не могат да се отчуждават и да се 
придобиват по давност.  

Възможна е  промяна на правния режим на общинската собственост чрез  
преобразуването й от обект - публична общинска собственост в обект - частна общинска 
собственост и обратно. 

Имотите и вещите – публична общинска собственост, които са престанали да 
задоволяват обществени потребности след решение на Общинския съвет се обявяват за 
частна общинска собственост.  

Имотите публична и частна общинска собственост подлежат на актуване. 
За временни постройки, обществени паркинги, зелени площи, местни пътища, улици, 

площади и други линейни обекти на техническата инфраструктура, които са публична 
общинска собственост актове не се съставят. 
 След съставянето на всеки акт за общинска собственост, данните и обстоятелствата, 
констатирани в него, се вписват в зависимост от характера на собствеността в главния 
регистър за публичната общинска собственост или в главния регистър за частната общинска 
собственост. 
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 Регистрите за общинските имоти са общодостъпни и всеки може да иска справка по 
тях. 
 

ІІ. ОБХВАТ И СТРУКТУРА НА СТРАТЕГИЯТА 
1. Обхват 

 Настоящата Стратегия за управление на общинската собственост обхваща периода 
2011 – 2015година. 
 Предмет на  стратегията са застроените и незастроени имоти – частна общинска 
собственост в това число и жилищните имоти.  
 Стратегията не  разглежда: 

- собствеността, включена в капитала на търговски дружества; 
  - сградите – публична общинска собственост, представляващи детски 
заведения, училища, читалища, музеи и културни институти,  които са предоставени на 
организации и юридически лица по силата на специални закони. 
  - имотите и вещите – публична общинска собственост, предназначени да 
обслужват функционирането на органите на местното самоуправление и местната 
администрация ; 

- имотите,  предназначени за трайно задоволяване на обществените 
потребности от общинско значение ( улици, площади, пазари и други обществени 
територии).  

С имотите и вещите – публична общинска собственост, които са извън обхвата на 
стратегията не могат да се извършват разпоредби. 

 
2. Структура на стратегията 
Характерът и спецификата от отделните видове собственост предполагат конкретните 

политики, цели и задачи за всеки от тях да бъдат изведени самостоятелно. 
Формулирането на стратегията при управлението на всеки вид собственост трябва да 

се основава на: 
1. Идентифициране на обема собственост; 
2.  Анализ на състоянието към момента, включително: 

- рискове и слаби страни при управлението; 
- плюсове и възможности за развитие на потенциала. 

3. Политики и конкретни задачи 
 

ІІІ. ПРИНЦИПИ  И ОСНОВНИ ЦЕЛИ ПРИ  УПРАВЛЕНИЕТО И 
РАЗПОРЕЖДАНЕТО  С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

 Основните  цели при управлението на общинската собственост са в съответствие с 
Главната стратегическа цел и приоритетите на Общинския план за развитие на Община 
Враца за периода 2011 – 2015 година. 

1. Принципи при управление и разпореждане с общинската собственост 
-   Законосъобразност; 
-   Приоритетност на обществения интерес; 
-   Публичност; 
-   Целесъобразност; 
-   Състезателност при  разпореждането. 

2. Основни цели 
1.Осигуряване на устойчиво развитие на общината, подобряване селищната 

среда, създаване на условия за бизнес, култура, спорт, отдих, туризъм и повишаване на 
сигурността. 

2.Опазване и подобряване на екологичната среда. 
3.Гарантиране на ефективно управление и повишаване приходите от 

стопанисването на общинската собственост.  
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ІV. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ. 
КОНКРЕТНИ ПОЛИТИКИ И ЗАДАЧИ 

Съгласно Главните регистри на общинската собственост – публична и частна, в 
Община има съставени 2012 акта за общинска собственост., в това число: 

- за публична общинска собственост –  276 броя; 
- За частна общинска собственост      -    1736 броя. 

За периода от 2008 год. - 2011год.  са съставени  общо 754 бр. АОС. 
Отписани, след извършване на разпоредителни действия, са 491 броя акта. 

 
Структурирана по вид и предназначение на имотите общинската собственост 

включва: 
 

                                    Таблица № 1 

№ по ред Вид на имота Брой 
актове 

1. Незастроени поземлени имоти 453 
2. Застроени нежилищни имоти 

- сгради 
- части от сгради 

 
135 
79 

3. Детски градини и ясли 41 
4. Училища 32 
5. Здравни заведения 20 
6. Културни институти 9 
7. Читалища 13 
8. Спортни имоти 9 
9. Сгради на кметства 17 

10. Жилищни имоти 771 
11. Язовири 17 
12. Земеделски земи от общинския поземлен фонд 137 
13. Гори и земи от общинския горски фонд 11 

Общо: 1744 
 
 С влизане в сила на Закона за общинската собственост на 01.06.1996 година стартира 
процесът на идентификация на общинската собственост, който продължава и в момента.  

Продължава актуването на  обособени урегулирани поземлени имоти за терени 
попадащи в междублокови пространства и отчуждени къщи /стар жилищен фонд/, в 
съответствие с новият регулационен план, одобрен с Решение №959/19.04.2011г. на ОбС – 
Враца. 

 
1. НЕЗАСТРОЕНИ ТЕРЕНИ 

Към края м. януари 2012г. в Община Враца има съставени 453 броя  акта за 
незастроени терени. Преобладаващият брой имоти са с площ до 1000 кв.м. На териториите 
на кметствата незастроените терени са предимно с жилищно предназначение. 

Трудности в управлението на незастроените имоти създава неприключилият процес 
по идентификация на собствеността. След влизане в сила на Закона за общинската 
собственост приоритетно са отписани от актовите книги на държавната собственост и са 
съставени актове за общинска собственост на застроените имоти, които представляват 
административни сгради, училища, детски градини, читалища, здравни заведения, жилища и 
др.Несистемна е била работата по проучване, деактуване и актуване на незастроените 
имоти. В повечето случаи общинската администрация се е сезирала и е започвала проучване 
на собствеността  на конкретен терен след инициатива от страна на общината, на физически 
или юридически лица.   
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Имотите, които са в територията на централна градска част  са малки, разпокъсани, 
често обременени със съсобственост и с комуникации. От гледна точка на възможностите за 
застрояване много малка част от тях имат инвестиционен потенциал.  

Ограничения в управлението поставя и фактът, че  кадастрална карта на гр. Враца, 
одобрена със заповед № РД -18-43/ 16.09.2005 год. на изпълнителния директор на Агенция 
по кадастър не е приведена в съответствие с действащия регулационен план на гр. Враца.  

Анализирайки състоянието на този вид общинска собственост се открояват следните:  
 

Рискове и слаби страни 
- неприключил и бавен процес на идентификация и актуване на общински имоти; 

 -  недостатъчен кадрови и организационно–технически ресурс; 
 -  риск от грешни в стратегически план решения за разпореждане; 
 - риск от прекомерно намаляване на общинската собственост и недостиг на терени за 
осъществяване функциите на общината. 
 

Плюсове и възможности 
-   оптимизиране процеса на управление; 
- увеличаване на общинската собственост, чрез проучване и  актуване на нови имоти; 
- повишен инвестиционен интерес към терени в общината, възможност за 

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

Направеният анализ предполага реализирането на следните: 
 
 
               Политики и задачи 

- да се ускори  процесът на идентификация на общинските терени; 
- да се разработи и прилага методика за изследване потенциала на всеки терен, 

съобразно предвижданията на Общия градоустройствен план (ОГП); 
- чрез публично-частно партньорство (ПЧП) да се реализират крупни проекти върху 

общински терени; 
- да се изгради смесената Комисия по общинска собственост, утвърдена с Решение на 

Общинския съвет, като орган, който се произнася относно законосъобразността, 
целесъобразността и наличието на интерес за общината от конкретно разпореждане. 
 
2. ЗАСТРОЕНИ НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ 
       След влизане в сила на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и 
общински предприятия и Закона за общинската собственост, са продадени застроени 
имоти.Продажбата им  осигури еднократен приход в общинския бюджет, но същевременно  
лиши общината от приходи в дългосрочен план. 
       Към настоящия момент Община – Враца е собственик на 135 сгради,   79 части от 
сгради и 2 гаража  - частна общинска собственост /ЧОС/.  
      Начинът на ползване и видът на имотите е представен в Таблица № 2. 

                          Таблица № 2 
Начин на ползване № 

по 
ред 

Вид на 
имота 

Отдадени 
под наем,          

бр. 

Отдадени 
с 

разрешително 

Отдадени 
на 

концесия 

За 
безвъзмездно 
ползване,  бр. 

Свободни 
бр. 

Общ          
бр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Сгради 9 - 1 126  136 

2. Помещения 
в сгради 79 - - 7 11 97 
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3. Терени  243 - - - 10 253 

4. 
Терени 

гаражни 
клетки 

684 
     684 

5. Гаражи 1 - - - 1 2 

6. Летни 
тераси - 348 - - - 348 

7. Язовири 5  7   12 

8. Земеделска 
земя 36 - - - - 36 

Общо: 1057 348 8 133 22 1568 
 
 Към края на м. декември действащите договори за отдадени под наем имоти и части 
от имоти ЧОС са 1124, разпределени по предназначение съгласно Таблица № 3. 
 
            Таблица № 3 

№ по 
ред Предназначение Брой 

договори 
1 2 3 

1. Обекти за търговия,  офис, производствени дейности, 
услуги, реклама и др. 1051 

2. Земеделски земи 36 

3. Гаражи 1 

4. Политически партии 8 
5. Неправителствени организации 1 
6. Лекари 27 

Общо: 1124 
 

За всички горепосочени имоти са съставени актове за общинска собственост. 
 Приходите от отдаване на застроени и незастроени нежилищни имоти към м. 
септември 2012 год.  г. са  704115 лв. 

Забелязва се трайна липса на интерес към сгради и части от сгради на територията на 
кметствата.  

Причина за липсата на интерес за голямата част от помещенията е лошото им 
състояние. Някой от обектите се нуждаят от основен ремонт, от ремонти на покриви и 
укрепване. 

Проблем представляват и сградите на закритите учебни заведения по кметствата. В 
следствие на неизползването им сградите започват да се рушат. Нецелесъобразна на този 
етап е продажбата на тези имоти. Училищните сгради са с големи прилежащи терени и са 
разположени в централната част на населените места.  В перспектива може да възникне 
необходимост от учебни заведения, която, при извършено разпореждане със сега 
съществуващите имоти, да не може да бъде удовлетворена.  

Анализирайки състоянието на този вид общинска собственост се открояват следните:  
 

Рискове и слаби страни 
- лошо състояние на част от сградите и  недостиг на средства за поддръжка и 

опазване на собствеността; 
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- наличие на сгради, към които липсва интерес за наемане и ползване;  
- риск от грешни решения за разпореждане; 
- недостиг  на сгради за обществено-обслужващи и административни дейности. 

 
Плюсове и възможности 
- възможност за увеличаване на сградния фонд чрез публично частно партньорство, 

при застрояването и чрез замени на терени срещу ново строителство върху тях; 
- оптимизиране процеса на управление;  
- прекратяване на съсобствеността чрез  продажбата на частта на общината,  

изкупуване частта на съсобствениците;  
- осигуряване на средства от евро-фондовете и други финансови инструменти за 

подобряване състоянието  на имотите. 
Направеният анализ предполага реализирането на следните: 

 
Политики и задачи 
- да се изготви финансово-икономически анализ за разходите по поддръжка на 

сградите и очакваните приходи, с оглед вземане на решение за разпореждане; 
- осъществяване на замени на терени срещу части от новопостроените сгради с 

обществено-обслужващо предназначение; 
- да се подготвят проекти за кандидатстване по оперативните програми за 

осигуряване на средства от евро-фондовете за подобряване състоянието сградите; 
- да се преобразуват от публична общинска собственост в частна общинска 

собственост сгради, престанали да имат предназначението на  публична собственост, с цел 
дългосрочното отдаване под наем или ползване; 

- да се образува  ОП „Общински жилища и имоти”, с предмета на дейност управление 
на общински жилищен и нежилищен фонд.  
 
3. ЖИЛИЩНИ ИМОТИ 

Управлението на жилищните имоти е възложено на Общинско звено „Общински 
жилищен фонд”, което организира поддръжката, ремонта на жилищата  и събирането на 
наеми. 

Община Враца разполага с 817 броя общински жилища, в това число: 752 
апартамента, 65 броя къщи и 61 броя бараки.  

Апартаментите се намират основно в ЖК ”Дъбника”,  ЖК ”Сениче” и малка част в 
ЖК ”Младост”. 

В общинските жилищата за настаняване под наем са настанени граждани и техни 
семейства с установени жилищни нужди по реда на чл.4, ал. 1 от Наредбата за условията и 
реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд /НУРУРОЖФ/.  
  
Структуриран по видове и местоположение,  общинският жилищен фонд е посочен в 
Таблици  № 4 и  № 5:                                                                                                                      

Таблица №4 - Апартаменти 
 
Жилищни райони 

Боксониери 
броя 

Едностайни 
броя 

Двустайни 
броя 

Тристайни 
броя 

Всичко  
броя 

1 2 3 4 5  
ул.”Вежен”  1 3 1 5 
ул.”Скакля”  19   19 
бул.”2 юни”/бл.Химик/   2  2 
жк.”Младост”  65 11  76 
Бул.”В.Кънчов” №2 а;б 5 85 5       95 
Бул.”В.Кънчов” /ДЦК/ 2  3 3 8 
Бул.”Демокрация”   5  5 
Ул.”Р.Лева” 1  2  3 
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Бул.”М.Орозов”   1  1 
Жк.”Сениче”  24 40 36 100 
Бул.”Хр.Ботев”/Пионер/   3 1 4 
Бул.”В.Кънчов”/бл.Май/  7 9 4 20 
Ул.”Д.Илиев”/ бл.ОНС/   2  2 
Ул.”С.Х.Кръстеви”/ОНС/  3 1  4 
Ул.”Д.Дебелянов”  3 1  4 
Жк.”Дъбника”  197 100 86 383 
Жк.”Дъбника-Орбити”  3 1  4 
Ул.”Бр.Миладинови”   1  1 
Ул.”Леонова”№60    1 1 
Ул.”Никола Войводов”№20 1    1 
Ул.”Иван Ангелов”№7   1  1 
гр.Вършец, ул.”Ботуня”№14   1  1 
Общежитие „Вапцаров”№2  5   5 
кв.Кулата, 
ул.”Орешака”№24 

 4 3  7 

ВСИЧКО 9 416 195 132 752 
 

              Таблица № 5 - Къщи  
№ 
по 
ред 

Жилищни райони Броя 

1 2 3 
1. Ул. „Вежен” 5 
2. Ул. „Г. Апостолов” 2 
3. Ул. „Райна Княгиня” 1 
4. Ул.”Медковско дере” 1 
5. Ул.”Черни дрин” 2 
6. Ул.”Ангел Грамчев” 5 
7. Ул. „Генерал Заимов” 1 
8. Ул. „Граф Игнатиев” 4 
9. Ул.”Драгоман” 1 
10. Ул. „Дико Илиев” 1 
11. Ул.”Есперанто” 1 
12. Ул. „Рила” 1 
13. Ул.”Иван Вазов” 1 
14 Ул. „Иван Ангелов” 2 
15. Ул. „ Иванка Ботева” 1 
16. Ул. „Ниш” 1 

 
№  
по 
ред 

Жилищни райони Броя 

1 2 3 
17. Ул. „Никола Занкин” 1 
18. Ул. „Петропаволска” 1 
19. Ул.”Никола Обретенов” 1 
21. Ул.”Мито Орозов” 1 
22. Ул. „Подбалканска” 3 
23. Ул. „Пършевица” 2 
24. Ул.”Стоян Заимов” 2 
25. Ул. Струма” 2 
26. Ул. „Цар Асен I ви” 1 
27. Ул. „Втори юни” 1 
28. Ул. „Вардар” 6 
29. Ул. „Милин камък” 1 
30. Ул. „Огоста” 1 
31. Ул. „Осогово” 1 
38. Ул. „Сестри Хаджикръстеви” 1 

  39. Ул.”Атанас Йованович” 1 
  40. Ул.”Калоян” 1 
   41. Ул.”Леонова” 1 
   42. Ул.”Преслав” 2 
   43. Ул.”Братя Миладинови” 1 
44. Ул. „Веслец” 1 
45. Ул.”Сан Стефано” 1 
46. Ул. „Христо Ботев” 1 
47. Ул. „Поп Тодор Врачански” 1 

Всичко: 65 
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Към м. септември 2011 год. г. приходите от наеми на общински жилища са в размер 
на 174 387 лева, разходите са в размер на 28 317 лв.  

С решение № 179/29.04.2005 год.на Общински съвет е определена  наемната цена на 
кв.м. полезна площ, като същата варира между 0,24 лв. до 0,36 лв., в зависимост от вида, 
местонахождението и разположението на жилището.  Оттогава наемната цена не е 
променяна. На свободния пазар същата е от порядъка на 2,50 лв./кв.м. за жилищни квартали, 
а за централната градска част - между 3,50 – 4,00 лв./кв.м. 

Жилищният фонд е стар и амортизиран.Жилищата са панелни и в по голямата си част 
се намират на първи и последни етажи.Същите са неподдържани в лошо физическо 
състояние.  

Има общински жилища, които са в сгради,  съсобствени между общината и 
физически лица. Тази съсобственост създава трудности при тяхното управление и 
поддръжка.  
 Къщите – общинска собственост  в голямата си част са разположени в междублокови 
пространства, запазени след извършени отчуждавания и нямат траен градоустройствен 
статут. 
 Нужно е да продължи събарянето на амортизирани и без траен градоустройствен 
статут къщи,  разчистването на терените и оформянето им като зелени площи или замяната 
им срещу процент от разгънатата застроена площ на новопостроени на тях обекти. 

Анализирайки състоянието на този вид общинска собственост се открояват следните:  
 

Рискове и слаби страни 
- Натрупване на стари задължения за наем и консумативи от предходни наематели; 
- Въпреки предприетите действия от страна на общинска администрация в общински 

жилища продължават да живеят без правно основание наследници на починали 
наематели; 

- Във ведомственият жилищен фонд продължават да живеят наематели бивши 
служители на закрити предприятия; 
- значителен процент остарял сграден фонд; 
- недостиг на жилищен фонд за осъществяване на социални функции; 
- нарастване на необходимите средства за основен ремонт и опазване на 

собствеността; 
- над 300 % разлика между наемните цени на свободния пазар и тези на общинските 

жилища; 
- риск от грешни решения за разпореждане. 

   
Плюсове и възможности 

 - увеличаване на общинската собственост чрез извършване на замени на терени 
срещу жилища; 

- продажба на амортизирани жилища; 
-възможност за актуализация на наемната цена, на база социалноприемливо 

процентно съотношение спрямо наемите на свободния пазар. 
Направеният анализ предполага реализирането на следните: 

 
Политики и задачи 
- да се обновява жилищния фонд чрез извършване на замени на терени срещу 

жилища; 
- да се приеме методика за актуализация на наемната цена в съотношение с наемните 

цени на свободния пазар и доходите на семейството; 
- да се извършват продажби на жилища, строени преди повече от 25 години по цена 

определена от Общинския съвет; 
- да се продължи  събарянето на амортизирани къщи и разчистването на терените; 
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- да се предприемат действия за прекратяване на съсобствеността чрез  продажбата на 
частта на общината,  изкупуване частта на съсобствениците  или  чрез замяна. 
 
4. ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

След влизане в сила на Закона за собствеността и ползването на земеделските на 
Община Враца са възстановени 126528.328 дка земеделски земи, от които 41923.418 дка 
публична общинска собственост и 72645.503 дка - частна общинска собственост.  

Публичната общинска собственост при земеделските земи включва: 
- пасища,  мери. 
Земеделската земя - частната общинска собственост по населени места и размер на 

отделните имоти има следната структура, посочена в Таблица №6: 
                     Таблица № 6 

Земеделски земи-общинска собственост №  Населено 
място 

 НТП  

Ниви 
 

Пасища, 
мери 

площ/дка 

Ест. 
ливади 

площ/дка 

Др. вид 
зем.земя 
площ/дка 

   
Общо  
бр.им
оти 

бр.и
моти 

площ/д
ка 

бр.и
мот

и 

площ/д
ка 

бр.и
мот

и 

площ/
дка 

бр.и
мот

и 

площ/
дка 

 
Общо 
площ/ 

дка 

1. Баница 402 79 268.702 100 2047.11
5 38 403.90

2 185 637.80
6 

3357.5
25 

2. Лютаджик 472 43 73.044 123 1358.97
7 245 1771.0

75 61 594.00
6 

3797.1
02 

3. Паволче 344 113 295.701 44 849.013 93 273.17
7 94 211.28

6 
1629.1

77 

4. Девене 210 30 118.102 130 1194.05
6 5 13.192 45 967.51

4 
2292.8

64 

5. Лиляче 265 25 72.343 104 3084.01
5 83 405.93

9 53 1257.0
37 

4819.3
34 

6. Косталево  593 252 1255.22
1 150 2498.26

8 155 1277.3
77 36 453.17

9 
5484.0

45 

7. Голямо 
Пещене 652 51 3814.11

8 77 2392.96
7 14 285.38

6 510 1593.2
22 

8085.6
93 

8. Три 
Кладенци 92 4 5.128 32 3152.65

9 4 287.33
5 52 140.26

4 
3585.3

86 

9. Бели 
Извор 256 32 84.382 25 1309.10

2 82 565.00
7 117 627.59

5 
2586.0

86 
10
. Власатица 140 9 19.526 51 1362.33

8 37 310.59
0 43 302.98

4 
1995.4

38 
11
. Згориград 157 35 46.701 32 282.782 80 315.63

8 10 1645.2
08 

2290.3
29 

12
. 

Горно 
Пещене 206 88 359.260 42 773.945 57 337.37

4 19 284.45
4 

1755.0
33 

13
. Веслец 288 21 40.603 28 173.353 170 590.11

8 69 406.14
2 

1210.2
16 

14
. Нефела 194 26 30.311 61 845.406 46 147.67

7 61 276.07
3 

1299.4
67 

15 Вировско 168 5 13.021 45 826.870 25 192.18 93 761.65 1793.7
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. 6 7 34 
16
. Тишевица 156 49 80.268 34 1399.64

2 11 41.587 62 204.80
7 

1726.3
04 

17
. Оходен 208 39 175.386 59 1671.97

9 19 76.515 91 620.36
1 

2544.2
41 

18
. Чирен 79 34 100.597 131 6493.59

2 38 202.93
1 26 1396.2

92 
8193.4

12 
19
. Мраморен 287 48 96.645 159 2996.97

8 27 64.296 53 61.193 3219.1
12 

20
. Челопек 559 203 523.232 43 701.367 198 928.37

5 115 99.999 2252.9
73 

21
. Върбица 119 23 8.372 26 20.488 4 3.535 48 161.65

1 
246.41

0 
22
. Враца 127 98 1042.93

8 19 2596.01
0 8 63.511 2 32.762 3735.2

21 
23
. 

Мало 
Пещене 60 21 66.714 38 1002.19

9 0 0 1 8.877 1077.7
90 

 
На основание чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, съгласно чл. 45в от ППЗСПЗЗ, със Заповед  на 

Директора на ОД „Земеделие” гр. Враца са определени имотите по чл. 19 ал.1 от ЗСПЗЗ от 
КВС на землищата в Община Враца. С приемо предавателни протоколи, одобрени със 
Заповед № 174/11.12.2010г. на Директора на ОД „Земеделие”, същите са предадени на 
Община Враца. Имотите следва да се използват съгласно ограниченията по чл. 19 от ЗСПЗЗ, 
във връзка с §27 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ – ДВ бр. 62/10.08.2010г., който урежда условията 
за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд и дава възможност за ефективно 
провеждане на процедурата по предоставяне на земя от ОПФ. 

Към момента на възстановяване на земеделските земи на Община Враца не е правен 
оглед на имотите. Не винаги начинът на трайно ползване на имотите, отразен в регистрите 
на Общинската  служба по земеделие и гори, съответства на действителното фактическо 
състояние.  

Съставянето на актове за общинска собственост е предшествано от действия по: 
-  оглед;  
-  установяване на действителния начин на трайно ползване; 
-  изготвяне на скица; 
-  данъчна оценка; 

          Тези дейности изискват ангажиране на  институции, извън структурата на общинската 
администрация, значителен времеви и организационно-технически ресурс. 

Общината е собственик на голям брой маломерни имоти (с площ до 10 дка), 
разпокъсани и в различни землища, които не представляват интерес за наемане или аренда.  

Законът за собствеността и ползването на земеделските земи (включително и 
предстоящите му промени), дава възможност  за  доброволно уедряване (комасация) на 
земеделските имоти. Комасацията се извършва по изрично  съгласие на собствениците на 
земеделските имоти в дадено землище или в част от него. Предвидена  е  възможност за 
изработване на планове за уедряване, които ще променят границите на земеделските имоти. 
Освен това те ще включват и други мерки за устройство на територията, свързани с 
напояване, инфраструктура и екология. 

След началото на процеса по възстановяване на земеделските земи до настоящия 
момент, Община Враца не е предприемала действия за трасиране на земеделските имоти. 
Трасирането на един имот  представлява поставяне на трайни знаци и средната му цена 
варира между 40,00 лв. и 80,00 лв. според конфигурацията на имота. Целесъобразно е 
трасиране да се извършва при наличие на спор за собствеността или при установяване на 
обработване на земеделски земи – общинска собственост без правно основание. 
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От стартирането на поземлената реформа административният потенциал на 
общинската администрация не съответства на новите ангажименти като собственик. 
Оптимизирането на процеса на управление на земеделските земи налага привличането на 
външни експерти и сключването на договори със специализирани фирми, които да 
подпомагат действията на общинската администрация.   

Необходимо е да се определят земеделски имоти, които са с начин на трайно 
ползване – пасище, мера и са в близост до населените места за: 

- изграждане на животновъдни ферми по европейски стандарт; 
- промяна на предназначението им, с оглед реализация на важни обществени 

мероприятия (при доказана невъзможност за изпълнението им по друг начин);   
Анализирайки състоянието на този вид общинска собственост се открояват следните:  

 
Рискове и слаби страни 

- неприключил процес на идентификация и актуване   на общинските имоти; 
 - недостатъчен потенциал за управление и контрол; 

- малки приходи от наеми; 
- голям брой маломерни имоти, разпокъсана собственост; 
- законови и други ограничения при разпореждане с част от  земеделските земи 

(пасища, мери, земи по чл.19 от ЗСПЗЗ) ; 
- необходимост от рекултивация според начина на трайно ползване; 
-наличие на голям брой изоставени и необработваеми трайни насаждения. 

 
Плюсове и  възможности 

- с влизането ни  в Европейския съюз и стартиране на процеса на субсидиране на 
селскостопанското производство се увеличава възможността за реализиране на приходи; 

- актуване на нови имоти; 
- стартиране процеса на комасация на земеделските земи ; 
- оптимизиране процеса на управление, чрез привличане на външни експерти и 

фирми; 
- възможност за промяна на предназначението на земеделски земи, разположени в 

близост до населените места и индустриалните зони. 
Направеният анализ предполага реализирането на следните: 

 
Политики и задачи 

- да се подготви, обезпечи и реализира програма за пълна идентификация на 
собствеността, за комасация и рекултивация на земите; 

- да се извърши преглед на поземлените имоти и промяна на предназначението на 
тези от тях, които имат инвестиционен потенциал; 

- да се привлекат външни експерти и фирми за оптимизиране на управлението на 
поземления фонд; 

- да се повиши административния капацитет на Община Враца за управление на 
земеделските земи. 

 
 

5. ГОРИ И ЗЕМИ В ГОРСКИ ФОНД 
 Горският фонд на Община Враца е 9760.332 дка., от които 6.816 дка са гори в 
земеделски земи. Най-компактни са горите в землищата на кв.Бистрец,Община 
Враца.Разпределението на горския фонд по населени места е посочен в Таблица № 7. 
  
                      Таблица № 7 
№ по ред Населени места Гори в 

горски 
фонд,дка 

Гори в 
земеделски 
земи,дка 

ОБЩО: 
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1. с.Охрид,Община 
Бойчиновци,Област 
Монтана 

1774.991  1774.991 

2. Кв.Бистрец,Община 
Враца 

5000,003  5000,003 

3. с. 
Згориград,Община 
Враца 

2850  2850 

4. с.Очиндол,Община 
Мездра,Област 
Враца 

128.522  128.522 

5. с.Паволче  6.816 6.816 
ОБЩО:  9753.516 6.816 9760.332 
 
 Съгласно Закона за горите има изработени лесоустройствени проекти за видовете 
горска собственост. Община Враца също има лесоустройствен проект за общинските гори за 
периода 2004-2013 година. Лесоустройственият проект осигурява добри предпоставки за 
стопанисването на горския фонд. 

Анализирайки състоянието на този вид общинска собственост се открояват следните:  
 
Рискове и слаби страни 

- недостатъчен административен потенциал за управление и ефективен контрол по 
стопанисването на горския фонд; 

- риск от грешни решения за разпореждане; 
- риск от злоупотреба със собствеността чрез изсичане; 

 
 

Плюсове и възможности 
- възможност за оптимизиране процеса на управление чрез привличане на външни 

специалисти и сключване на договори с държавните  дивечовъдни станции; 
-   възможност за увеличаване на  приходите от горския фонд; 
-   увеличаване на горския фонд чрез залесяване на необработваеми земеделски земи; 
-  осигуряване на средства от евро-фондовете и други финансови инструменти за 

развитие и обогатяване на горския фонд. 
Направеният анализ предполага реализирането на следните: 

 
Политики и задачи 

 - да се реализират замени с цел ефективно управление и защита на обществения  
интерес; 
 - да се  актуализира  ежегодно  размерът на тарифните такси, за добитата дървесина 
от земеделски земи по ЗСПЗЗ; 
 - да се повиши административния капацитет на Община Враца за управление на 
горския фонд. 
 

 
6. ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

С решения на Общински съвет Враца са създадени Общински предприятия.  
С цел ефективното управление на имотите общинска собственост, с решения на 

Общинския съвет на предприятията са предоставени недвижими имоти за управление. 
Общинските предприятия и имотите предоставени за управление на Общинските 

предприятия са посочени в Таблица 8. 
                Таблица №8 
№ Наименование Имоти предоставени за управление 
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по 
ред 
1 ОП „Паркинги и гаражи” /Решение 

№829/07.2010г. 
Терени за поставяне на гаражни клетки  
- 684 броя;  
Паркинги – 18 броя 
Гаражи - 2 броя   

2 ОП „Спорт и туризъм” /Решение 
722/29.07.2010г./ 

1) 15 броя спортни обекти и 
съоръжения публична общинска 
собственост, нахадящи се в Спортен 
комплекс „Хр. Ботев”: 
Стадион „Христо Ботев –с 
идентификатор  12259.1027.18, 
Спортен комплекс „Хр.Ботев” с площ 
1232кв.м.  
- Административно– битовата сграда; 
- Терен футболно игрище; 
- Тренировъчни игрища- 5 броя; 
- Открита лекоатлетическа писта с 
шамотно покритие и сектор за дълъг 
скок; 
- Покрит плувен басейн – Първи ет. 
- Покрит детски басейн ; 
- Стрелбище за пневматично оръжие; 
- Стрелбище за малокалибрено оръжие; 
- Покрита атлетическа писта – с 
идентификатор; 
- Салон за спортни игри; 
Тенис комплекс  - с идентификатор № 
12259.1027.12, с обща площ 115 675 
кв.м.: 
- Покрита тенис зала; 
- Открити тенис кортове – 7 бр. ; 
- павилион с вертикална конструкция с 
обща площ 34 кв.м. ; 
- Покрита спортна зала „Вестител”; 
- Комбинирана спортна площадка. 
2)Обекти със стопанско 
предназначение: 
- Втори етаж от сграда покрит  
плувен басейн/ 
- Част от помощна сграда в спортен 
комплекс „Христо Ботев” , западно от 
покрита тенис 45 кв.м.; 
- Част от помощна сграда в спортен 
комплекс „Христо Ботев” , западно от 
покрита тенис 15 кв.м.; 
- Част от помощна сграда в спортен 
комплекс „Христо Ботев” , западно от 
покрита тенис 36 кв.м.; 
-  Незастроен поземлен имот с площ 
13 894 кв.м. находящ се в гр.Враца, 
кв.224, Парцел IV, ул.„Васил Кънчов”, 
северно от спортен к-с „Хр.Ботев” . 
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3 ОП„Обредни дейности” /Решение 
809/16.11.2010г./  

 

 
Проблемни въпроси 
След ликвидацията на общинско дружество „Общински пазари” управлението на 

общинските пазари, дейностите по организиране на коледни и новогодишни базари, 
традиционния есенен панаир се извършват от дирекция управление на общинската 
собственост. 
 

Рискове и слаби страни 
- недостатъчен административен потенциал за управление и ефективен контрол по 

управлението на общинските пазари; 
-   неефективно управление. 
 

7. ТЪРГОВСКИ  ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ 
 На територията на община Враца с Решения на Общински съвет Враца и регистрации 
в съда по различно време са образувани дружества с общинско участие. 
 Търговските дружества осъществяват дейността си съгласно Търговския закон и 
Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на Община Враца в търговските 
дружества. 

 
Търговските дружества с общинско участие са посочени в Таблица № 9 
 
                          Таблица № 9  
№ 
по 
ред 

Наименование Дялово участие 
% 

1 „БКС” ЕООД – Враца 100 
2 „Тролейбусен транспорт” ЕООД – Враца 100 
3 РТВ „Вестител”  ЕАД 100 
4 .„Екопроект” ООД – Враца 75  
5 „Свежест” ООД – Враца 40  
6 „Дружество по заетост  - Враца” ООД 22,30 
7 „Стоматологичен център I – Враца” ЕООД /в 

ликвидация/ 
100 

8 МБАЛ ”Христо Ботев” АД – Враца – 15,30 
9 „Диагностично консултативен център – I – Враца” ЕООД 

(ДКЦ-I 
100 

10 Специализирана болница за активно лечение на пневмо-
фтизиатрични заболявания” – Враца ЕООД (СБАЛПФЗ)   

100 

11 „Център за психично здраве – Враца” ЕООД (ЦПЗ) 100 
12 „Комплексен онкологичен център – Враца” ЕООД (КОЦ) 100 
13 „Център за кожно-венерически заболявания – Враца” 

ЕООД (ЦКВЗ 
100 

14 „Медико-техническа лаборатория по зъбопротезиране – 
Враца” ЕООД (МТЛЗ) 

100 

15 Медицински център за рехабилитация и спортна 
медицина – Враца” ЕООД (МЦРСМ) 

100 

16 „В и К”  АД, Враца 20 
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Във връзка с изпълнение на Стратегията, предстои Общинският съвет да приеме 
годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, която ще 
бъде предложена за разглеждане преди приемане бюджета на Община Враца. 
         
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 64 
ЗА – 34: Анг.Иванов, Б.Ничев, Б.Стоев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Кръстев, Вл.Ценов, 
Г.Комитски, Д.Димитрова, Ем.Кюркчийски, Здр.Златев, Зл.Карамелска, Ив.Узунов, 
К.Динкова, К.Беков, 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, Т.Василева, Х.Георгиева, Цв.Коцев и 
Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 64 

 
18.Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Враца за периода 

01.07.2011 – 31.12.2011г. и информация за издадените въз основа на наредби на 
Общински съвет – Враца, актове и наказателни постановления, данни за 
събираемостта на наложените по тях глоби. 

       Докладва: инж. Николай Иванов 
       Кмет на Община Враца 

  
Изказаха се: М.Драганов, инж.П.Аврамова и инж.Н.Иванов. 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 65 

 
ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет – Враца за 

периода 01.07.2011г. – 31.12.2011г. и информация за издадените въз основа на наредби 
на Общински съвет – Враца, актове и наказателни постановления, данни за 
събираемостта на наложените по  тях глоби 

 
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 

 
На основание чл.44, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл.92,ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет 
– Враца , неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, 
 

РЕШИ: 
 
 1.Приема за сведение отчета за изпълнение на решенията на Общински съвет – Враца 
за периода 01.07.2011г. – 31.12.2011г. 
 2.Приема за сведение информацията за издадените въз основа на наредби на 
Общински съвет – Враца, актове и наказателни постановления, данни за събираемостта на 
наложените по  тях глоби 
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Приложение №1  

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА 

м. юли 2011г. – м. декември 2011г.  
№ НА 

РЕШЕНИЕТО 
ОТНОСНО ИЗПЪЛНИТЕЛ ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 
1036/ 

28.07.2011г.  
Върнато за ново обсъждане Решение №1012 по Протокол 
№76/28.06.2011 г. на Общински съвет – Враца  

Мариус Кърлов Обекта изключен от програмата за 
приватизация и премахнат от 
публичния регистър. 

1037/ 
28,07,2011г.  

Приемане Отчет на ликвидатора, Окончателен 
ликвидационен баланс, Доклад, поясняващ окончателния 
ликвидационен баланс и освобождаване от отговорност на 
ликвидатора на „Паркинги и гаражи – Враца” ЕООД /в 
ликвидация/ 

Цветелина 
Йорданова 

Предадено на ръка на ликвидатора на 
„Паркинги и гаражи” ЕООД на 
01.08.2011г. 

1038/ 
28,07,2011г.  

Приемане Отчет на ликвидатора, Окончателен 
ликвидационен баланс, Доклад, поясняващ окончателния 
ликвидационен баланс и освобождаване от отговорност на 
ликвидатора на „Обредни дейности” ЕООД – Враца /в 
ликвидация/ 

Ани Василева 
Цветелина 
Йорданова 

Прието за сведение и контрол.  
Предадено на ръка на ликвидатора на 
„Обредни дейности ” ЕООД на 
28,07,2011г.  

1039/ 
28,07,2011г.  

Включване в Програмата за приватизация за 2011год. на 9 
обособени обекти, частна общинска собственост 

Върнато за ново обсъждане от областния управител на област 
Враца. 

1040/ 
28,07,2011г.  

Откриване на процедура за продажба на обособен обект, 
частна общинска собственост 

Проекта за решение не е приет.  

1041/ 
28,07,2011г.  

Откриване на процедура за издаване на разрешително за 
водовземане от повърхностен воден обект – язовир 
„Лиляче” 

Петя Аврамова Издадено разрешително за 
водоползване № ВР-02/08,09,2011г.  

1042/ 
28,07,2011г.  

Даване на разрешение за откриване на процедура по 
акредитация на Отделение по анестезиология и интензивно 
лечение към „Комплексен онкологичен център Враца 
„ЕООД 

Цветелина 
Йорданова 

Връчено на ръка на управителя на КОЦ 
на 12.08.2011г. 

1043/ 
28,07,2011г.  

Подготовка на проект по схема за безвъзмездна финансова 
помощ: BG161PO001/1.1-11/2010 „Подкрепа за 
реконструкция/ обновяване и оборудване на общински 

Ани Василева Проекта е подаден, одобрен с решение 
№ 2629/ 19,12,2011г. на МРРБ и се 
очаква подписване на договор.  
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лечебни заведения в градските агломерации”, приоритетна 
ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, 
Oперация 1.1: „Социална инфраструктура” по Оперативна 
програма „Регионално развитие” 

1044/ 
28,07,2011г.  

Съгласие за издаване на „Запис на заповед” от Кмета на 
Община Враца за обезпечаване на авансово плащане по 
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
по оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013”, 
№ BG161PO001/1.4-06/2010/007 

Ани Василева Предполагаема дата за издаване запис 
на заповед м.март 2012г. след избор на 
изпълнител на СМР.  

1045/ 
28,07,2011г.  

Предвиждане промяна в собствеността на поземлен имот от 
на публична общинска собственост в частна общинска 
собственост с проект за частично изменение на подробен 
устройствен план 

Проекта за решение не е приет. 

1046/ 
28,07,2011г. 

Прекратяване на съсобственост чрез продажба на 
общинската част от недвижим имот – поземлен имот с 
идентификатор 12259.1019.315 по Кадастралната карта или 
УПИ ІІІ-2493, кв.150, ЦГЧ по действащия Устройствен план 
на гр.Враца. 

Петя Аврамова Издадена заповед 
№936/22,08,2011г.,платено и сключен 
договор за покупко-продажба на 
03,10,2011г. стойност 5110лв.  без ДДС 

1047/ 
28,07,2011г. 

Прекратяване на съсобственост чрез продажба на 
общинската част от недвижим имот – урегулиран поземлен 
имот УПИ VІІ-293, кв.41 по действащия Устройствен план 
на с.Челопек 

Патя Аврамова Издадена заповед №933/22,08,2011г. , 
платено и сключен договор за покупко-
продажба на 26,08,2011г. стойност 
730лв. без ДДС 

1048/ 
28,07,2011г. 

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

Проекта за решение не е приет! 

1049/ 
28,07,2011г. 

Продажба на земя, частна общинска собственост, 
съставляваща урегулиран поземлен имот – УПИ VІ-35, кв.45, 
ж.к. „Дъбника”, гр.Враца в полза на собственика на законно 
построена в него сграда. 

Петя Аврамова Издадена заповед №938/22,08,2011г. , 
платено и сключен договор за покупко-
продажба на 21,10,2011г. стойност 
11730лв. без ДДС 

1050/ 
28,07,2011г. 

Продажба на земя, частна общинска собственост, 
съставляваща урегулиран поземлен имот – УПИ VІІІ, кв.23-
а по плана на с.Косталево в полза на собственика на законно 
построена в него търговска сграда. 

Петя Аврамова Издадена заповед№ 935/22,08,2011г. , 
платено и сключен договор за покупко-
продажба на 28,10,2011г. стойност 
4400лв. без ДДС 



 63 

1051/ 
28,07,2011г. 

Продажба на земя, частна общинска собственост, 
съставляваща урегулиран поземлен имот – УПИ І, кв.30-а по 
плана на с.Вировско в полза на собственика на законно 
построена в него сграда. 

Петя Аврамова Издадена заповед №937/22,08,2011г. , 
платено и сключен договор за покупко-
продажба на 26,08,2011г. на стойност 
700лв. без ДДС 

1052/ 
28,07,2011г. 

Прекратяване на съсобственост чрез продажба на 
общинската част от недвижим имот – поземлен имот с 
идентификатор 12259.1012.348 по Кадастралната карта или 
УПИ ІІ-323, кв.62, ж.к. „Дъбника” по действащия 
Устройствен план на гр.Враца 

Проекта за решение не е приет! 

1053/ 
28,07,2011г. 

Определяне на концесионер на концесия за услуга с 
предмет: управление, ремонт и поддържане на язовирните 
стени и прилежащите към тях съоръжения  в техническо 
изправно състояние, осъществяване на безопасната им 
експлоатация и извършването на дейностите аквакултури: 
риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни 
организми, както и получената по съответните технологии 
продукция от тях върху язовир, публична общинска 
собственост – „Джуджански поток” в землището на 
гр.Враца, АПОС №1229/09.05.2007г. 

Петя Аврамова Подписан договор от 18,08,2011г. за 
срок от 15 г. на стойност 
2130лв/годишно и 148 000лв. 
инвестиции за периода на договора.  

1054/ 
28,07,2011г. 

Определяне на концесионер на концесия за услуга с 
предмет: управление, ремонт и поддържане на язовирните 
стени и прилежащите към тях съоръжения  в техническо 
изправно състояние, осъществяване на безопасната им 
експлоатация и извършването на дейностите аквакултури: 
риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни 
организми, както и получената по съответните технологии 
продукция от тях върху язовир, публична общинска 
собственост – „Влашки дол” в землището на с.Бели Извор, 
АПОС №150/01.03.2000г. 

Петя Аврамова Подписан договор от 18,08,2011г. за 
срок от 15 г. на стойност 
6620лв/годишно и 148 000лв. 
инвестиции за периода на договора. 

1055/ 
28,07,2011г. 

Предложение за откриване на процедурата за предоставяне 
на концесия за управление и поддържане на Картинг писта - 
гр.Враца  

Петя Аврамова Проведена процедура за предоставяне 
на концесия, поради неявяване на 
кандидати предстои повторно 
обявяване.  

1056/ Отдаване под наем на имоти публична общинска Петя Аврамова Проведен търг.  
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28,07,2011г. собственост представляващи земеделска земя с начин на 
трайно ползване –пасища, мери, ливади и ниви в землищата 
на населените места на община Враца 

1. издадени заповеди за 
определяне спечелил търга №№ 
1030, 1031, 1032, 1033, 
1034,1035 от 15,09,2011г. , 
сключен договор № 06-12259-
10-00-20 / 05,10,2011г. на 
стойност 1089,65лв. 

2. издадени заповеди за 
определяне спечелил търга №№ 
1038,1041,1043, 1044,1045,1046 
от 15,09,2011г. , скл.договор № 
06-15521-10-06-04/ 05,10,2011г. 
на стойност 4386,45лв. 

1057/ 
28,07,2011г. 

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. 

Петя Аврамова Собствениците са обезщетени със 
съответните земи по съдебни решения.  

1058/ 
28,07,2011г. 

Присъединяване към Конвент на Кметовете Петя Аврамова Подписан Конвент на кметовете на 
22,08,2011г. До 22.08.2012г. трябва да 
се представи план за устойчиво 
енергийно развитие на общината.  

1059/  
01,08,2011г.  

Приемане на отчет за дейността на администрацията на 
Община Враца за периода 01.01.2011г. – 30.06.2011г. 

Йорданка Стоянова Прието за сведение.  

1060/  
01,08,2011г. 

Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет – 
Враца за периода 01.01.2011г. – 30.06.2011г. 

Йорданка Стоянова Прието за сведение.  

1061/ 
01,08,2011г. 

Приемане на Информация за текущото изпълнение на 
бюджета на Община Враца за първото шестмесечие на 2011 
година 

Ани Василева Прието за сведение. 

1062/ 
01,08,2011г. 

Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Враца 
за първото полугодие на 2011 година 

Йорданка Стоянова Прието за сведение.  

1063/ 
01,08,2011г. 

Оттегляне овластяването на управителя – д-р Крум Крумов 
и възлагане на управлението на временно изпълняващ 

Ирина Иванова 
Цветелина 

Сключен договор № 171/15,08,2011г. за 
временно изпълняващ длъжността 
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длъжността управител на „ДКЦ І – Враца” ЕООД Йорданова управител на „ДКЦІ” ЕООД- д-р 
Виденова 

1064/ 
01,08,2011г. 

Откриване на процедура по провеждане на публичен подбор 
за избор на управител и възлагане управлението на „ДКЦ І - 
Враца” ЕООД 

Пламен Кръстев 
Йорданка Стоянова 

Проведен публичен подбор, утвърден 
управител  с решение № 
1120/11,10,2011г.  

1065/ 
01,08,2011г. 

Съгласие за закупуване на мултифункционален ехограф с 
цветен доплер на стойност 36 000 лева чрез банков кредит 
от „ДКЦ I – Враца” ЕООД 

Проекта за решение не е приет! 

1066/ 
01,08,2011г. 

Опрощаване на дължими държавни /публични/ вземания 
към Държавния бюджет на Р България 

Цветелина 
Йорданова 

Решението изпратено на 
Администрацията на Президента с 
писмо № 0300-405/ 01,09,2011г.  

1067/ 
01,08,2011г. 

Опрощаване на дължими държавни /публични/ вземания 
към Държавния бюджет на Р България 

Цветелина 
Йорданова 

Решението изпратено на 
Администрацията на Президента с 
писмо № 0300-405/ 01,09,2011г.  

1068/ 
01,08,2011г. 

Опрощаване на дължими държавни /публични/ вземания 
към Държавния бюджет на Р България 

Цветелина 
Йорданова 

Решението изпратено на 
Администрацията на Президента с 
писмо № 0300-405/ 01,09,2011г.  

1069/ 
01,08,2011г. 

Отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от 
Общински съвет – Враца по утвърдени правила на ПК по 
здравеопазване, за закрила на детето и социална политика 

Ани Василева Сумите са изплатени.  

1070/ 
01,08,2011г. 

Споразумение за сътрудничество между Община Враца, 
Министерство на културата, Програма на ООН за развитие, 
Регионална библиотека “Христо Ботев” Враца и читалищата 
от Община Враца, одобрени от Програма “Глоб@лни 
библиотеки- България”, целеви библиотеки за Етап 2010 и 
на основание чл.61, ал.1, вр. ал.2,  т.4, буква „г” от ЗМСМА 
в частта „изпълнение на  конкретни проектни дейности”, 
Решение № 538 от Протокол № 43/22.12.2009 година и 
Решение № 806 от Протокол № 63/16.11.2010 година на 
Общински съвет – Враца 

Маринела Петрова Проекта се реализира в Читалище 
с.Мраморен. подписано споразумение 
от кмета та общината и министерство 
на културата, ПРООН и читалище 
„Милин камък” с. Мраморен на 
29,08,2011г. читалището получило 
финансиране за ремонт на 
помещението за компютърна техника,  
3 бр.компютри за потребители, 1 
бр.компютър за библиотекар, 
безплатно обучение за работа с 
компютърна техника, мултимедийно 
устройство.  

1071/ Разглеждане и одобряване с решение от общински съвет, на Петя Аврамова Издадена заповед № 1168/ 19,10,2011г. 
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01,08,2011г. основание 21, ал.1, т.11 от закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.110, ал.1, т.5 
и чл.129, ал.1 от Закона за устройството на територията, на 
Проект за подробен устройствен план (парцеларен план) за 
техническа инфраструктура – подземна тръбна мрежа за 
оптична свързаност в с.Девене и с.Три кладенци и 
землищата им 

за право на прокарване на инженерна 
инфраструктура по чл.193, ал. 4 от 
ЗУТ.  

1072/ 
01,08,2011г. 

Предвиждане промяна в собствеността на поземлен имот от 
на публична общинска собственост в частна общинска 
собственост с проект за частично изменение на подробен 
устройствен план  

Проекта за решение не е приет.  

1073/ 
01,08,2011г. 

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

Петя Аврамова Обявен търг на 22,08,2011г., продадени 
3(три) имота, останалия имот ще бъде 
предложен на нов търг. 
Имот № 1- продаден на търг проведен 
на 22,08,2011г. , издадена заповед за 
определяне на купувач № 
940/23,08,2011г. , сключен договор от 
12,10,2011г.  на стойност 43100лв. без 
ДДС. 
Имот № 2- продаден на търг проведен 
на 22,08,2011г. , издадена заповед за 
определяне на купувач № 
1116/04,10,2011г. , сключен договор от 
20,10,2011г.  на стойност 167 771,77лв. 
без ДДС. 
Имот № 3- продаден на търг проведен 
на 14,12,2011г. , издадена заповед за 
определяне на купувач № 
1375/20,12,2011г. , сключен договор от 
11,01,2012г.  на стойност 23200лв. без 
ДДС. 

1074/ 
01,08,2011г. 

Прекратяване на съсобственост чрез продажба на 
общинската част от недвижим имот – поземлен имот с 

Петя Аврамова Издадена заповед №934/22,08,2011г. , 
платено и сключен договор за покупко-
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идентификатор 12259.1012.348 по Кадастралната карта или 
УПИ ІІ-323, кв.62, ж.к. „Дъбника”  по действащия 
Устройствен план на гр.Враца. 

продажба на 26,08,2011г. на стойност 
49480 лв. без ДДС 

1075/ 
01,08,2011г. 

Вземане на решение за безвъзмездно предоставяне за 
управление на движими вещи частна общинска собственост 
представляващи три броя лекотоварни автомобила марка 
„Дачия”, модел „Logan VAN”, с рег. № Вр 7208 ВХ, рег. № 
Вр 7209 ВХ и рег. № Вр 7210 ВХ в полза на ОП „Социални 
дейности” 

Маринела Петрова Автомобилите са предоставени с 
приемо-предавателен протокол на ОП 
„Социални дейности” на 03,08,2011г.  

1076/ 
01,08,2011г. 

Откриване на процедура за продажба на обособен обект, 
частна  общинска  собственост 

Мариус Кърлов Предстои втори търг, поради неявяване 
на кандидати на първия такъв. Има 
закупена тръжна документация.  

1077/ 
01,08,2011г. 

Даване съгласие за рефинансиране на револвиращ кредит от 
Управителя на „БКС – Враца” ЕООД 

Ани Василева Изпълнено при условията на решение 
№ 1109/14,09,2011г. назначен е 
вътрешен одит на БКС Враца ИООД 
във връзка с отпускането на кредита.  

1078/ 
14,09,2011г.  

Съгласие за издаване на „Запис на заповед” по Договор 
№BG161PO001/1.4-07/2010/032 за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 
„Регионално развитие” 2007-2013  

Виолета Божинова Очаквана дата за издаване на Запис на 
заповед м.април-май 2012г. след 
провеждане на търг за избор на 
изпълнител.  

1079/ 
14,09,2011г. 

Изменение на бюджета на Община Враца за 2011 год. Христина 
Петрушева 

Актуализацията е отразена в бюджета.  

1080/ 
14,09,2011г. 

Изменение и допълнение на „Правилник за устройството и 
дейността на ОП „Паркинги и гаражи”, приет с решение на 
Общински съвет Враца № 829 взето с протокол №64от 
07.12.2010г 

Венчо Кръстев  
Христина 
Петрушева 

Правилника се прилага.  
Актуализиран е бюджета на ОП 
„Паркинги и гаражи” 

1081/ 
14,09,2011г. 

Съгласуване на Парцеларен план „Обходен път на гр.Враца” 
– път І-1 (Е79) от км 0+000 до км 6+816,60 на основание 
чл.129, ал.3 от Закона за устройство на територията 

Арх.Д.Дилков Плана се прилага съобразно решението 
на Общински съвет – Враца и е 
изпратен в МРРБ с писмо № 2600-
1734(1) / 17,09,2011г.  

1082/ 
14,09,2011г. 

Осигуряване на средства за дофинансиране на обекти по 
ОПРР – Превенция на риска от наводнения в Община Враца  

Христина 
Петрушева 

Решението ще бъде изпълнено при 
съставяне на бюджет 2012г.  

1083/ 
14,09,2011г. 

Осигуряване на допълнителни средства за учебната 
2011/2012г. за обезпечаване на учебния процес извън 

Маринела Петрова Средствата ще бъдат предвидени в 
бюджет 2012г. 
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определените по единни разходни стандарти за съответната 
дейност, изчислени по реда на чл.11, ал.3 от Наредба 
№7/29.12.2000г. за определяне броя на паралелките и 
групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в 
групите на училищата, детските градини и обслужващите 
звена 

1084/ 
14,09,2011г. 

Промяна в Правилника за организацията и дейността на ОП 
„Социални дейности” 

Маринела Петрова Промените са отразени в правилника и 
в бюджета на предприятието.  

1085/ 
14,09,2011г. 

Създаване на общинско предприятие „Общински жилища и 
пазари" 

Проекта за решение не е приет.  

1086/ 
14,09,2011г. 

Учредяване право на прокарване на подземна кабелна линия 
за присъединяване на фотоволтаична инсталация за 
производство на ел. енергия в ПИ №№ 045004 – пасище, 
мера, 000846 – път ІV ти клас и право на строеж за 
изграждане на площадкови енергийни съоръжения – 
фотоволтаици върху поземлен имот с номер имот с номер 
071002 от картата на възстановената собственост /КВС/ в 
землището на с. Мраморен с ЕКАТТЕ 49223, община Враца, 
местност „Бърдо” с площ 684,915 дка., с начин на трайно 
ползване – пасище, мера, Десета категория 

Нина Дакева Тече процедура по промяна на 
предназначението на имота- от 
земеделска земя в земя за промишлени 
нужди.  

1087/ 
14,09,2011г. 

Предложение за откриване на процедурата за предоставяне 
на концесия за управление и поддържане на имоти, 
публична общинска собственост, както следва: имот 
„Старата къща”, Къща-музей „Андрей Николов”, Подземен 
паркинг, находящи се на територията на град Враца 

Нина Дакева Проведена процедура за отдаване на 
концесия на 11,11,2011г.  
За „Старата къща ” не се явил 
кандидат.  
За останалите имоти има кандидати и 
тече процедура по отдаване на 
концесия.  

1088/ 
14,09,2011г. 

Предоставяне на концесия за услуга с предмет: управление, 
ремонт и поддържане на язовирните стени и прилежащите 
към тях съоръжения  в техническо изправно състояние, 
осъществяване на безопасната им експлоатация и 
извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане  
и отглеждане на риби и други водни организми, както и 
получената по съответните технологии продукция от тях 

Нина Дакева Получени становища от МЗХ, МВР, 
НС и областен управител на област 
Враца. Предстои провеждане на 
процедура.  
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върху язовири, публична общинска собственост: 
1.Язовир„Енева” в землището на с. Тишевица, АОС № 
145/01.03.2000г.; 
2.Язовир "Под кръста" в землището на с.Тишевица, АПОС 
№146/19.08.2002г..; 
3.Язовир ”Кираджията” в землището на с.Баница, АПОС 
№331/12.09.2001г.; 
4.Язовир ”Лесконош” в землището на с.Голямо Пещене, 
АПОС №143/01.03.2000г. 

1089/ 
14,09,2011г. 

Безвъзмездно придобиване на поземлен имот с 
идентификатор 12259.631.37, местност „Джуджански 
поток”, землище Враца, държавна собственост 

Нина Дакева Решението е изпратено на областен 
управител на област Враца и тече 
процедура  по придобиване.  

1090/ 
14,09,2011г. 

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

Нина Дакева Към 11,01,2012г. продадени 2 бр. 
жилища на обща стойност 51513лв. 
съответно: 

1. жилище № 2 от списъка- 
издадена заповед № 
1153/17,10,2011г- , подписан 
договор от 04,11,2011г. на 
стойност 25886лв. без ДДС  

2. жилище № 3 от списъка - 
издадена заповед № 
1152/17,10,2011г- , подписан 
договор от25,11,2011г. на 
стойност 25627лв. без ДДС 

1091/ 
14,09,2011г. 

Прекратяване на съсобственост чрез продажба на 
общинската част от недвижим имот – урегулиран поземлен 
имот УПИ ХVІІІ-312, 313, кв.33 по плана на с.Паволче. 

Нина Дакева Издадена заповед №1142/13,10,2011г. , 
платено и сключен договор за покупко 
продажба на 25,10,2011г. на стойност 
1670 лв. без ДДС 

1092/ 
14,09,2011г. 

Прекратяване на съсобственост чрез продажба на 
общинската част от недвижим имот – урегулиран поземлен 
имот УПИ ІІІ-234, кв.44  по плана на с.Мраморен. 

Нина Дакева Издадена заповед №1141/13,10,2011г. , 
платено и сключен договор за покупко 
продажба на 07,12,2011г. на стойност 
610 лв. без ДДС 

1093/ Прекратяване на съсобственост чрез продажба на Нина Дакева Издадена заповед № 1140/13,10,2011г. , 
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14,09,2011г. общинската част от обект „Сграда със смесено 
предназначение – магазин”, изградена в общински УПИ І в 
кв.125 по плана на ЦГЧ  гр.Враца или  п.и. 12259.1018.292 
по Кадастралната карта. 

платено и сключен договор за покупко 
продажба на 27,10,2011г. на стойност 
24540 лв. без ДДС 

1094/ 
14,09,2011г. 

Прекратяване на съсобственост чрез продажба на 
общинската част от недвижим имот – Поземлен имот с 
идентификатор 12259.1014.223 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на гр. Враца, съставляващ 
урегулиран поземлен имот – УПИ ІІІ221, кв.67, ж.к. река 
Лева по действащият Регулационен план на гр. Враца, 
одобрен с Решение № 959/19.04.2011г. на Общински съвет 
Враца 

Нина Дакева Издадена заповед №1143/13,10,2011г. , 
платено и сключен договор за покупко 
продажба на 24,10,2011г. на стойност 
8600лв. без ДДС 

1095/ 
14,09,2011г. 

Прекратяване на съсобственост чрез продажба на 
общинската част от недвижим имот – урегулиран поземлен 
имот УПИ І238, кв.48, ЦГЧ, по действащият Регулационен 
план на гр. Враца, одобрен с Решение № 959/19.04.2011г. на 
Общински съвет Враца 

Проекта за решение не е приет.  

1096/ 
14,09,2011г.  

Прекратяване на съсобственост чрез продажба на 
общинската част от недвижим имот – урегулиран поземлен 
имот УПИ Х-395, кв.21 по действащия Устройствен план на 
с.Згориград 

Проекта за решение не е приет. 

1097/ 
14,09,2011г. 

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

Нина Дакева Обявени 2 бр.търгове на 14.12.2011г. За 
гаражната група е спечелен търга, 
издадена заповед за определяне на 
спечелил търга № 1377/ 20,12,2011г. , 
подписан договор от 13,01,2012г. на 
стойност 6853,20лв. без ДДС  

1098/ 
14,09,2011г. 

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

Нина Дакева Проведен търг на 15,12,2011г. 
продаден два имота на обща стойност 
5850 лв. без ДДС.  

1. издадена заповед за определяне 
спечелил търга № 
1384/21,12,2011г. подготвя се 
договор на стойност 5600лв. 
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2. издадена заповед за определяне 
спечелил търга № 
1382/21,12,2011г., подписан 
договор от 09,01,2012г. на 
стойност 250лв. 

1099/ 
14,09,2011г. 

Изменение на Решение №959 по Протокол 72/19.04.2011г. 
на Общински съвет Враца 

Арх.Д.Дилков Плана се прилага съобразно 
решението.  

1100/ 
14,09,2011г. 

Изменение на решение № 1043/28.07.2011г. на Общински 
съвет – Враца 

Виолета Божинова Не се изисква изпълнение на този етап. 
Проекта е предаден , одобрен и се 
очаква подписване на договор.  

1101/ 
14,09,2011г. 

Ползване на дървесина от гори и земи от горския фонд – 
общинска собственост в землището на с. Згориград 

Нина Дакева Проведен търг на 03,11,2011г.  
1. издадена заповед за определяне 

спечелил търга 
№1245/10,11,2011г., договор от 
12,12,2011г. на стойност 
97977,60лв. с ДДС 

2. издадена заповед за определяне 
спечелил търга 
№1246/10,11,2011г., договор от 
12,12,2011г. на стойност 
28264,80 лв. с ДДС 

1102/ 
14,09,2011г. 

Допълване Програмата за управление и разпореждане с 
имоти – общинска собственост през 2011г., относно  
управление на недвижими имоти общинска собственост, 
находящи се на територията на Община Враца 

Нина Дакева Решението ще бъде изпълнено след 
създаване на звено „Общински пазари” 

1103/ 
14,09,2011г. 

Допълване Програмата за управление и разпореждане с 
имоти – общинска собственост през 2011 год. 

Нина Дакева Проведена конкурсна процедура, за 
момента е стопирана.  

1104/ 
14,09,2011г. 

Изменение на Решение №565 по Протокол №45/28.01.2010г. 
на Общински съвет Враца 

Нина Дакева Поради неявяване на наемателя 
договора не е подписан.   

1105/ 
14,09,2011г. 

Даване съгласие за ползване на платен годишен отпуск от 
Председателя на Общински съвет – Враца  

Емилия Якова Изготвена заповед № 916/02,11,2011г. 
за изплащане на обезщетение за 
неизползван платен годишен отпуск. .  

1106/ 
14,09,2011г. 

Съгласие за закупуване на допълнителна апаратура от 
„Комплексен онкологичен център – Враца”ЕООД 

Маринела Петрова КОЦ  е уведомен за разрешението за 
стартиране на процедурата.  
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1107/ 
14,09,2011г. 

Внасяне на допълнителна целева парична вноска на 
„Стоматологичен център-І – Враца” ЕООД /в ликвидация/ в 
размер на 15 028,58 лева 

Христина 
Петрушева 

Изпълнено. Сумата е преведена. 

1108/ 
14,09,2011г. 

Приемане на доклад за дейността на Временна анкетна 
комисия със задача: Да направи проверка на всички 
задълженията на „БКС” ЕООД – Враца 

Цветелина 
Йорданова 

Комисията е уведомена.  

1109/ 
14,09,2011г. 

Допълнение на Решение №1077 по Протокол № 78 от 
01.08.2011г. на Общински съвет – Враца 

Христина 
Петрушева 

Изпълнено във връзка с Решение № 
1077/ 01,08,2011г.  

1110/ 
14,09,2011г. 

Върнато за ново обсъждане Решение № 1039 по протокол № 
77/28.07.2011г. на Общински съвет – Враца 

Мариус Кърлов Обектите са включени в програмата за 
приватизация и са включени в 
публичния регистър на общината. 

1111/ 
14,09,2011г. 

Откриване на процедура за продажба на обособен обект, 
частна общинска собственост 

Мариус Кърлов Процедурата е открита, направени 
оценки и правни анализи, предстои 
обявяване в ДВ. 

1112/ 
14,09,2011г. 

Отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от 
Общински съвет – Враца по утвърдени правила на ПК по 
здравеопазване, за закрила на детето и социална политика 

Христина 
Петрушева 

Сумата е изплатена 

1113/ 
14,09,2011г.   

Разрешение за разпоредителни сделки с дълготрайни активи  
на „Център за кожно венерически заболявания – Враца” 
ЕООД 

Не е приет проекта за решение.  

1114/ 
14,09,2011г. 

Приемане Доклад на ликвидатора, Окончателен 
ликвидационен баланс, Доклад, поясняващ окончателния 
ликвидационен баланс и освобождаване от отговорност на 
ликвидатора на „Общински пазари - Враца”ЕООД /в 
ликвидация/ 

Христина 
Петрушева 
Нина Дакева 

Получени активи и заведени в баланса 
на общината.  

1115/ 
14,09,2011г. 

Даване съгласие за започване на процедура по установяване 
на обективната необходимост и финансовите условия за 
създаване на публично частно партньорство между Община 
Враца и „Гамеса България” ЕООД 

Виолета Божинова Води се кореспонденция с „Гамеса 
България ” ЕООД. Има представен 
проекто договор за публично частно 
партньорство, предстои обсъждането 
му в комисия по управление на 
общинската собственост към общинска 
администрация.  

1116/ 
11,10,2011г.  

Прекратяване на съсобственост чрез продажба на 
общинската част от недвижим имот – урегулиран поземлен 

Нина Дакева Издадена заповед №1406/ 28,12,2011г. , 
платено , сключен договор от 
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имот УПИ Х395, кв.21 по действащия Устройствен план на 
с.Згориград. 

06,01,2012г. на стойност 1754лв. без 
ДДС.  

1117/ 
11,10,2011г. 

Прекратяване на съсобственост чрез продажба на 
общинската част от недвижим имот – урегулиран поземлен 
имот УПИ І238, кв.48, ЦГЧ, по действащият Регулационен 
план на гр. Враца, одобрен с Решение № 959/19.04.2011г. на 
Общински съвет Враца 

Не е приет проекта за решение. 

1118/ 
11,10,2011г.   

Осигуряване на допълнителни средства за учебната 
2010/2011г. за обезпечаване на учебния процес извън 
определените по единни разходни стандарти за съответната 
дейност, изчислени по реда на чл.11, ал.3 от Наредба 
№7/29.12.2000г. за определяне броя на паралелките и 
групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в 
групите на училищата, детските градини и обслужващите 
звена и при мотиви, подробно изложени в докладна записка 

Маринела Петрова Финансовите средства са предвидени в 
бюджета на Община Враца за 2012г.   

1119/ 
11,10,2011г. 

Съгласие за закупуване на нов многофункционален 
ултразвуков апарат Е-Cube 9, производство на Apinion 
Medical Sistems и на рентгенографски апарат 
/полуавтоматичен и полудигитален/, производство на Philips 
от „ДКЦ-I – Враца” ЕООД 

Хр. Петрушева Извършен превод на 48 000 лв. по 
сметката на „ДКЦ 1-Враца” ЕООД и 
закупен ултразвуков апарат Е-Cube 9, 
производство на Apinion Medical 
Sistems. 

1120/ 
11,10,2011г. 

Утвърждаване решението на комисията по провеждане на 
конкурса за избор на Управител на „ДКЦ І – Враца” ЕООД 

Иван Жеков Сключен договор с избрания управител 
д-р Виденова – договор № 
209/26,10,2011г.  

1121/ 
11,10,2011г. 

Даване съгласие Община Враца да бъде съучредител  във 
Фондация „MUZEOn“ и определя за представител на 
общината в нея – Кмета на Община Враца 

Иван Жеков Фондацията е учредена и регистрирана 
във Врачански окръжен съд с решение 
№ 88/ 13,12,2011г. по фирмено дело № 
31/2011г. на Врачански окръжен съд.  

1122/ 
11,10,2011г. 

Опрощаване на дължими държавни /публични/ вземания 
към Държавния бюджет на Р България 

Цв.Йорданова Решението е изпратено в 
Администрацията на Президента на 
Република България с писмо № 0100-
0/13,01,2012г.  

1123/ 
11,10,2011г. 

Актуализация на  Програмата за приватизация за 2011г Мариус Кърлов Промяната отразена в публичния 
регистър на сайта на община Враца. 

1124/ Откриване на процедура за продажба на обособен обект, Не е приет проекта за решение.  
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11,10,2011г. частна  общинска  собственост 
1125/ 

11,10,2011г. 
Актуализация на  Програмата за приватизация за 2011г. Мариус Кърлов Промяната отразена в публичния 

регистър на сайта на община Враца.  
1126/ 

11,10,2011г. 
Откриване на процедура за продажба на обособен обект, 
частна  общинска  собственост 

Мариус Кърлов Решението е публикувано в ДВ, в два 
национални ежедневника, насрочени 
два търга- не проведени поради липса 
на потенциален купувач.  

1/  
15,11,2011г.  

Определяне състав на Комисия по избор на Председател на 
Общински съвет – Враца   

Прието за сведение  

2/  
15,11,2011г.  

Избор на Председател на Общински съвет – Враца  Прието за сведение 

3/ 
 06,12,2011г.  

Приемане Правилник за организацията и дейността на 
Общински съвет – Враца, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация за 
Мандат 2011-2015 

Йорданка Стоянова Прието за сведение и изпълнение. .  

4/  
06,12,2011г. 

Приемане състав на постоянните комисии към Общински 
съвет – Враца за Мандат 2011-2015 

Иван Жеков Прието за сведение. 

5/  
06,12,2011г.  

Избор на заместник-председатели на Общински съвет – 
Враца 

Иван Жеков Прието за сведение.  

6/ 
06,12,2011г. 

Приемане Тематичен план и График за заседанията на 
Общински съвет – Враца 

Иван Жеков Прието за сведение.  

7/ 
06,12,2011г. 

Определяне възнаграждението на съветниците, размера и 
характера на средствата за пътни и други разноски.  

Лев Митков Решението се изпълнява.  

8/  
06,12,2011г. 

Определяне представител на Общински съвет – Враца в 
Общото събрание на Националното сдружение на общините 
в Република България /НСОРБ/ 

Иван Жеков Прието за сведение.  

9/  
06,12,2011г. 

Определяне на основните месечни възнаграждения на кмета 
на Община Враца и председателя на Общински съвет-Враца 

Лев Митков Решението е изпълнено.  

10/  
06,12,2011г. 

Определяне на пълномощията на кметските наместници на 
населени места в Община Враца 

Иван Жеков Издадена заповед на кмета №  
1/03,01,2012г.   за определяне на 
правомощията на кметските 
наместници.  

11/  
06,12,2011г. 

Определяне на основните месечни възнаграждения на 
кметовете на кметства.  

Лев Митков Решението е изпълнено.  
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12/  
06,12,2011г. 

Определяне състава на местна комисия по чл.8, ал.2 от 
Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни 
жилищно-спестовни влогове  

Иван Жеков Прието за сведение и изпълнение.  

13/ 
 06,12,2011г. 

Изменение на бюджета на Община Враца за 2011г.  Лев Митков Решението е изпълнено.  

 
* Информация за изпълнение на решенията приети на заседание на ОбС-Враца  27.12.2011г. ще бъде предоставена на  следващото 

заседание на Общински съвет –Враца, тъй като те са влезли в сила на 13.01.2012г.  Съгласно писмо с вх.№ Z-2944/ 19,12,2011г.от Председателя 
на Общински съвет-Враца за провеждане  на редовно заседание на ОбС- Враца на 31.01.2012г. и срока за внасяне на докладни записки за 
същото-18 януари 2012 г. -17,00 ч.,срока е недостатъчен.    

* На основание чл.34, ал.7 от ЗОС договорите за разпореждане с общинско имущество се вписват в Агенция по вписванията, Служба по 
вписванията по местонахождение на имота, поради което не се извеждат с номер в Община Враца.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 76 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 77 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 81 

 
 



 82  



 83 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 65 
ЗА – 30 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 65 

 
19.Назначаване на кметските наместници на населените места в Община Враца, 

където не са произведени избори на 23 октомври 2011г. 
       Докладва: инж. Николай Иванов 
       Кмет на Община Враца 

 Изказа се: инж.П.Аврамова. 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 66 
 
ОТНОСНО: Назначаване на кметските наместници на населените места в 

Община Враца, в които не са произведени избори на 23 октомври 2011г. 
 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 
 

На основание §3 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение на Закона за 
административно-териториалното устройство на Република България.  

  
РЕШИ: 

 
1.Дава съгласие за назначаване на кметски наместници в следните населени места: 
1.1. с.Вировско 
1.2. с.Лютаджик 
1.3. с.Оходен. 
2.Възлага на кмета на Община Враца да предприеме необходимите действия по 

изпълнение на т.1 от Решението. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 66 
ЗА – 32 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 66 

 
20.Предоставяне на безвъзмездно ползване на част от общински имот публична 

общинска собственост за нуждите на СОУ „Христо Ботев”. 
       Докладва: инж. Николай Иванов 
       Кмет на Община Враца 

  
Изказаха се: Т.Василева, М.Николова, В.Драганов, инж. Н.Иванов и М.Петрова. 

 При представяне на докладната записка и проекта за решение вносителят направи 
следното допълнение: Да се впише като т.1: „Отменя Решение № 52 по Протокол № 10 от 
10.03.2008г. на Общински съвет – Враца.” Следователно т.1 и т.2 стават съответно т.2 и т.3. 

По време на обсъжданията се направи следното предложение за изменение и 
допълнение на проекта за решение: Като т.4 да се запише: „Предоставя за безвъзмездно 
ползване на ПМГ „Акад. Иван Ценов” – Враца три броя помещения в сутерен на ПМГ, 
предоставени със заповед № 939/21.10.1997г. на Кмета на Община Враца на СОУ „Христо 
Ботев” за дърводелска работилница.” 

След направени разисквания вносителят оттегли предложението си. 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 67 

 
ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно ползване на част от общински имот 

публична общинска собственост за нуждите на СОУ „Христо Ботев”  
 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 
 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.1 и ал.4 от ЗОС, във връзка с чл.45, 
ал.2 от Закона за народната просвета и при мотиви, изложени в докладната записка 

 
РЕШИ:  

 
 1.Отменя Решение № 52 по Протокол № 10 от 10.03.2008г. на Общински съвет – 
Враца. 

2.Предоставя за безвъзмездно ползване на  СОУ „Христо Ботев”– Враца   първи етаж 
от сградата находяща се в гр.Враца, кв.302, УПИ І, пл.№ 807, бул. „Втори юни” № 56 /бивше 
НУ „П. Р. Славейков/ 

3.Възлага на Кмета на Община Враца да издаде заповед за безвъзмездно ползване на 
първи етаж от сградата и отразяване на обстоятелствата в акта за публична общинска 
собственост. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 67 
ЗА – 34: Анг.Иванов, Б.Ничев, Б.Стоев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Кръстев, Вл.Ценов, 
Г.Комитски, Д.Димитрова, Ем.Кюркчийски, Здр.Златев, Зл.Карамелска, Ив.Узунов, 
К.Динкова, К.Беков, К.Шахов, Кр.Донов, Кр.Ангелов, Кр.Георгиев, М.Николова, 
М.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 – няма 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 67 
 

21.Одобряване предоставянето на безлихвен заем на Фондация „МУЗЕОН” 
       Докладва: инж. Николай Иванов 
       Кмет на Община Враца 

 
 Изказаха се: К.Беков, Х.Георгиева, инж.Н.Иванов и В.Драганов. 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 68 
 
ОТНОСНО: Одобряване предоставянето на безлихвен заем за Фондация 

„МУЗЕОН” 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА и при мотиви, изложени в докладната записка 
 

РЕШИ: 
 

1.Одобрява предоставянето на безлихвен заем в размер на 60 000 лева /шестдесет 
хиляди лева/ на Фондация „МУЗЕОН”. 
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2.Средствата да се изразходват за закупуване на посочената в докладната записка 
високотехнологична машина. 

3.Възлага на Кмета на Общината в договора за предоставяне на безлихвения заем да 
се предвиди клауза до възстановяване на сумата по т.1, собствеността върху ДМА да 
принадлежи на Община Враца, а след възстановяването, актива да  премине в собственост 
на фондацията. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 68 
ЗА – 22: Анг.Иванов, Б.Стоев, Вл.Ценов, Г.Комитски, Д.Димитрова, Здр.Златев, Ив.Узунов, 
К.Беков, К.Шахов, Кр.Донов, Кр.Ангелов, Кр.Георгиев, М.Николова, М.Петрова, М.Костов, 
М.Калистратов, Н.Найденова, П.Аврамова, Пл.Кръстев, Р.Тошева, Т.Василева и 
Х.Георгиева. 
ПРОТИВ – 4: К.Динкова, М.Кирилова, Пл.Ганецовски и Цв.Дамяновска. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 8: Б.Ничев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Кръстев, Ем.Кюркчийски, 
Зл.Карамелска, М.Драганов и Цв.Коцев 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 68 

 
22.Утвърждаване на състава на Ботевски организационен комитет за 2012 г. 
       Докладва: инж. Николай Иванов 
       Кмет на Община Враца 

 Изказа се: В.Драганов. 
По време на разискванията се направиха следните предложения за допълнение на 

проекта за решение:  
1. В състава на Ботевския организационен комитет за 2012г. да се включи Борис 

Врачовски – общественик. 
Предложението се подложи на гласуване и прие със следния вот: 
ЗА – 20 
ПРОТИВ – 1 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 5. 

2. В състава на Ботевския организационен комитет за 2012г. да се включи Томислав 
Аспарухов – диригент и общественик. 
Предложението се подложи на гласуване и прие със следния вот: 
ЗА – 28 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 3. 

3. В състава на Ботевския организационен комитет за 2012г. да се включи Кирил 
Андровски – журналист и общественик. 
Предложението се подложи на гласуване и прие със следния вот: 
ЗА – 19 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 10. 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 69 
 
ОТНОСНО: Утвърждаване състава на Ботевския организационен комитет за 

2012 година 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и в изпълнение на правомощията си за утвърждаване 
състава на обществения Ботевски организационен комитет, залегнали в чл.19 от Правилника 
за символите, празниците и наградите на Община Враца и при мотиви, изложени в 
докладната записка 
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РЕШИ: 

 
  Утвърждава състав на  Ботевския организационен комитет, както следва:  

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Николай Иванов – кмет на Община Враца  

 
ЧЛЕНОВЕ: 

1. Пепа Владимирова Областен управител на Област Враца 
2. Петя Аврамова Председател на Общински съвет – Враца 
3. Красимир Богданов Зам.кмет на Община Враца 
4. Врачански Митрополит Калиник 
5. Иван Жеков Секретар на Община Враца 
6. Маринела Петрова Директор дирекция  „КСХД” 
7. Йорданка Стоянова началник отдел „Канцелария  на кмета” 
8. Васил Василев Началник  на РУП Враца 
9. Кирил Беков Председател на ПК по култура към Общински съвет 

– Враца 
10. Красимир Ангелов Зам.председател на ПК по култура към Общински 

съвет – Враца 
11. Радка Тошева Секретар  на ПК по култура към Общински съвет – 

Враца 
12. Анастас  Попдимитров  Директор на Драматично-куклен театър  
13. Ваня  Иванова Директор на Младежки дом 
14. Виктор Шонев общественик 
15. Виктор Кръстев Директор на СОУ „Христо Ботев” 
16. Георги  Петков секретар на ТД „Веслец” 
17. Димитър Панов Директор на Симфониета Враца 
18. Емилия  Ралчева Председател на КДК 
19. Ива Кръстева Председател на журналистическо дружество 

„Репортери” Враца 
20. Илия Борисов  Журналист 
21. Илия Стоянов Директор на РИМ – Враца 
22. Красимир Данов Директор на СОУ  „Отец Паисий” 
23. Марин  Ботунски Дружество на писателите 
24. подп. Пламен Стойков Командир на под. 52 380 
25. Петрана Гушанска  Директор на ЦРД 
26. Радосвета  Крумова  Гл. експерт  „Култура” 
27. Росица  Кузманова Управител на МК „Ботев път” 
28. Румен Павлов Председател на НЧ „Развитие” 
29. Румяна Попова Изп. директор на РТВ „Вестител” – Враца 
30. Силвия Врачовска Директор на РБ  „Христо Ботев” 
31. Стефан  Стефанов  Представителство на СБХ – Враца 
32. Георги Костов  Председател на Ученически общински съвет 
33. Борис Врачовски Общественик 
34. Томислав Аспарухов Диригент и общественик 
35. Кирил Андровски Журналист и общественик 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 69 
ЗА – 31 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
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ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 69 
 
23.Годишна програма за 2012 г. за развитие на читалищната дейност на 

територията на Община Враца и в изпълнение на чл.26а от Закона за народните 
читалища /ЗНЧ/. 

       Докладва: инж. Николай Иванов 
       Кмет на Община Враца 

 Изказаха се: М.Николова, инж.Н.Иванов, инж.П.Аврамова, Зл.Карамелска, К.Беков, 
Ем.Кюркчийски, В.Драганов и Д.Димитрова. 
 По време на дебатите вносителя направи следното изменение на проекта за решение: 
Да отпаднат от Приложението към проекта за решение последните три колони на таблицата. 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 70 

 
ОТНОСНО: Годишна програма за  развитие на читалищната дейност в  Община 

Враца през 2012 година и в изпълнение чл.26а от Закона за народните читалища /ЗНЧ/ 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във  връзка с чл.26а, ал.2 от Закона за народните 
читалища и при мотиви, изложени в докладната записка 
 

РЕШИ: 
  

Приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност на читалищата в 
Община Враца през 2012 година. 

 
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА 

ВРАЦА  ЗА 2012 ГОДИНА 

1. ВЪВЕДЕНИЕ: 

Настоящата Програма е разработена на основание чл.26а, ал.2 и 3 от Закона за 
народните читалища /ЗНЧ/, съгласно представените от председателите на народните 
читалища предложения за дейността им  през 2012г.  и във връзка с чл.22, ал.1,2 и 3 и чл.23, 
ал.1 и 2 от ЗНЧ 

 
2. НАРОДНИ ЧИТАЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВРАЦА: 

Съгласно чл. 2 от ЗНЧ, читалищата са юридически лица с нестопанска цел. Те са 
традиционни самоуправляващи се български културно-просветни сдружения в населените 
места, които изпълняват и държавни културно-просветни задачи. В тяхната дейност могат 
да участват всички физически лица без оглед на ограничения на възраст и пол, политически 
и религиозни възгледи и етническо самосъзнание. 

На територията на община Враца функционират двадесет  читалища. Всички 
читалища са съдебно регистрирани и са вписани в Регистъра на народните читалища в 
Министерство на културата. Деветнадесет са пререгистрирани според новите изисквания на 
ЗНЧ  с изключение на читалище „Съзнание” в  село Девене, където предстои отчетно-
изборно събрание. 

Дейността на читалищата е обезпечена с държавна субсидия. Средствата за 
читалищна дейност се регулират и  разпределят между читалищата от комисия, определена 
със заповед на кмета и по  Механизъм, определен от Министерство на културата, като 
средствата се предоставят на читалищата за самостоятелно управление, съгласно чл.23, ал 1 
от ЗНЧ. 
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3. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЧИТАЛИЩАТА В ОБЩИНА ВРАЦА 
 
3.1. ВЪНШНА СРЕДА: 
Възможности: 

 Културно-етническо разнообразие; 
 Получаване на средства от общински бюджет  от собствени приходи на общината 
 Добро сътрудничество с общинска администрация и НПО; 
 Участие в  проекти  пред Министерство на културата и други донори 
 Оказване на методическа помощ от Община Враца 
Заплахи: 
 Недостатъчно добре работеща икономика 
 Бизнесът все още остава незаинтересован и неангажиран към читалищната дейност; 
 Недостатъчна активност на някои читалищни настоятелства 
 

3.2.ВЪТРЕШНА СРЕДА 
Силни страни: 
 Спазване на механизма за разпределение на държавната субсидия; 
 Съществуване на щатен персонал,  обезпечаващ читалищната дейност 
 Добре разпределена читалищна мрежа; 
 Кадрови ресурс с дългогодишен стаж в сферата на читалищната дейност; 
 Повишаване квалификацията на работещите в читалищата 
 Умения за разработване и реализиране на проекти; 
 Собствена материална база; 
 Наличие на компютри и офис техника; 
 Наличие на библиотеки във всички читалища; 
 Обновяване на библиотечния фонд и МТБ  чрез работа по програми и проекти; 
 Интерес към търсене и развиване на нови форми на читалищна дейност; 
Слаби страни: 
 Недостатъчна активност при търсене и разработване на проекти; 
 Липса на финансов ресурс за развиване на нови форми на дейност, поддръжка и 

ремонт на сградния фонд 
 Липса на млади и образовани кадри в по-отдалечените места 
 

4. ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА: 
Развитие и институционално укрепване на читалищата като местни общностни центрове 

с културно-просветни, информационни, социални и граждански функции чрез:  
 подпомагане на традиционните читалищни дейности и търсене на нови съвременни 

форми за тяхното развитие и предаване;  
 участие при поддържането на традиционните форми на културата и фолклора и при 

осигуряване на предаването им към следващите поколения;  
 превръщане на читалищата в общодостъпни центрове за библиотечно и 

информационно осигуряване на населението, чрез ускореното навлизане в дейността им на 
съвременните комуникационни и информационни технологии;  
 
4.1. ПОДЦЕЛИ: 

 развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в 
населеното място, където читалищата осъществяват дейността си; 

 запазване на обичаите и традициите на българския народ; 
 разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и 

постиженията на науката, изкуството и културата; 
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5. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 
 
5.1. ОРГАНИЗАЦИОННА  ДЕЙНОСТ 
 

Организационната дейност в читалищата на Община Враца ще бъде  насочена към 
създаване  по-добри възможности  за работа  на читалищните  дейци и потребителите, както 
и откликване на новите потребности на българското общество. Ще се работи за създаване на 
условия за  организационна стабилност, прозрачност, отчетност в читалищата и 
утвърждаване ценностите на гражданското общество. В тази връзка се предвиждат следните 
основни задачи за изпълнение:   

 Провеждане на работни съвещания  с работещите в читалищата. Работа за повишаване 
на тяхната квалификация посредством организиране на различен тип семинари, както и 
включването им в срещи и конференции, отнасящи се до тяхната работа. 

 Дейности по привличане на нови членове на читалищата 
 Повишаване на  културата  за работа с читатели 
 Създаване условия за включване на Интернет във всички читалища 
 Повишаване компютърната грамотност  на работещите в читалищата и читалищните 

библиотеки 
 

5.2. ЛЮБИТЕЛСКО  ТВОРЧЕСТВО  И  ХУДОЖЕСТВЕНО – ТВОРЧЕСКА 
ДЕЙНОСТ  

Художествено-творческата дейност в читалищата цели запазване  и развитие на 
традиционните ценности на българския народ, съхранение на обичаите и традициите, както 
и създаване на нови традиции, породени от нуждите на  местните  общности. Чрез тази 
дейност читалищата ще работят  за привличане на младите хора и учениците към 
читалищните самодейни колективи,  както и за осмисляне  свободното време на учениците 
през лятната ваканция. С изявите на читалищата ще се работи  за развитие и обогатяване на 
културния живот в населените места, за   утвърждаване на националното самосъзнание и 
отчитане и съхранение богатството на  местната и етническа култура. Чрез тази дейност 
читалищата ще  имат възможност за популяризиране  културата на България в страната и 
чужбина. За осъществяване на тези задачи ще бъдат изпълнявани следните мероприятия и 
дейности  и ще бъдат организирани следните празници:  

  Честване годишнини на читалища 
  Организиране и провеждане на местни фолклорни празници 
  Организиране и провеждане на Общински пролетен празник 
  Организиране и провеждане на детски конкурс „Млад готвач”  под  
 наслов – „Да играем и да готвим” 
 Организиране и провеждане на  „Празник на баницата” 
 Организиране и провеждане на  „Празник на качамака” 
  Организиране и провеждане на  „Събор на плодородието” 
 Организиране и провеждане на  празник „Добри съседи” 
 Организиране и провеждане на  „Вкусна есен” 
 Провеждане на занимания в школи, кръжоци, клубове, организиране на концертни 

изяви и младежки дейности по интереси 
  Организиране и изнасяне на концерти в страната и чужбина 
 Участие в различни  фолклорни и певчески фестивали и празници в региона и 

страната. 
  
5. 3. БИБЛИОТЕЧНА  ДЕЙНОСТ 

Библиотечната дейност в читалищата на Община Враца  цели  предоставяне на  
библиотечни и информационни  услуги за населението в населените места, както и 
привличане на децата и учениците в библиотеките и създаване на трайни навици за четене 
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на книги. В рамките на тези дейности чрез различни методи  се създават възможности за 
пълноценно използване на  библиотечния фонд и възможности за осигуряване на достъп за 
информация, предоставяне на компютърни и интернет услуги. Включването в различни 
програми и проекти  цели обогатяване  фонда на библиотеките, както и нови възможности за 
ползването им. Чрез кандидатстване пред МК ще се  търсят възможности за  закупуване на 
библиотечен софтуер.  
5. 3.1. Организиране и провеждане на  “Лятна читалня на открито” 
5.3.2. Организиране и провеждане на лятна работа с деца в библиотеката:  

 Създаване на клуб  “Приятели на библиотеката” 
 Тихи игри и дидактически занимания 
 Колективно гледане на филми 
 Работа по препоръчителната литература за деца 
 Спортни игри и излети 
 Конкурси за детска рисунка 
 Работа в Интернет клубовете 

5.3.3.Работа по програма „Глоб@лни библиотеки”: 
  Включване на библиотечните работници в обучителни 
семинари и модули на програмата 
  Включване на  читалищни библиотеки в следващите етапи 
 на програмата 
  Организиране на обучителни курсове за начална компютърна грамотност 

5.3.4. Работа по библиотечни проекти 
5.3.5. Краеведска дейност – създаване на краеведски  сбирки и дружества 
5.3.6. Отбелязване седмицата на детската книга и изкуствата за деца 
5.3.7. „Маратон на четенето” 
5.3.8. Участие в обучителни семинари по различни програми 
5.3.9. Обогатяване  фонда на библиотеките чрез закупуване на нови книги и други носители 
на информация, както и абонамент  на вестници и  списания 
5.3.10.Предоставяне на информационни услуги и справки  

 
5.4. РАБОТА  ПО СОБСТВЕНИ ПРОЕКТИ И ТАКИВА В СЪТРУДНИЧЕСТВО С 
ДРУГИ   НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ  ОРГАНИЗАЦИИ  

 Читалищата в  Община Враца работят по различни донорски проекти и програми, чрез 
които се финансират различни дейности- библиотечна, културно-масова, информационна, 
като и за подобряване на материално-техническата база. През 2011 година бяха спечелени 
проекти за финансиране  пред Общински фонд “Култура” на: НЧ “Пробуда 1926” с. 
Згориград за театрална работилница -1300 лв., НЧ “Развитие” Враца- 200 лв. – “Забавно лято 
в библиотеката”, НЧ “Фар 1930” с. Паволче за сайт на селото www. pavolche.com - 400 лв. и 
НЧ “Пробуждане 1906” с. Чирен –“Литературна разходка из творчеството на Ангел 
Каралийчев”-200 лв. и НЧ „Развитие” -2250 лв. за гостуване на формация „И.Б.И.С. от 
Златния кръг” от Ек сан Прованс, Франция. Спечелени са и 17 проекта на читалищата от 
Община Враца  пред Министерство на културата за дофинансиране на обща стойност  14 
хил. лв., с които са закупени книги, национални костюми и инструменти. 

През 2012 година ще продължи работата на читалищата  по  различни проекти и програми:   
5.1. Програма „Глоб@лни библиотеки” 
5.2. Проекти на Министерство на културата 
5.3. Проекти на Общински съвет – Враца 
5.4. Проекти на НДФ „13 века България” 
5.5. Проекти на фондация „Лале” 
5.6. Работа по проекти пред Оперативните програми – ПРСС, ОПРР и др. 
5.7. Други текущи програми пред различни донори 
 

6. МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА 
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Материално-техническата база на читалищата включва сградния фонд, оборудването и 
обзавеждане на библиотеки, салони, зали и други помещения. Чрез участие в различни 
донорски програми  и финансиране от общинския бюджет ще се търсят начини  за 
подобряване на материално-техническата база и създаване на оптимални условия за работа и 
занимания в читалищата. Основните задачи, по които ще се работи през 2012 год. ще бъдат: 

6.1. Създаване на по-добри условия за работа за библиотекарите, посетителите и 
самодейците в библиотеките и читалищата  

6.1.1. Инсталиране на охранителна техника 
   6.1.2. Поддръжка и ремонт на читалищните сгради 

6.1.3. Инсталиране на отоплителни системи в библиотеките и помещенията на 
читалищата 
 6.1.4. Изграждане на съвременни санитарни възли в читалищата 

6.2. Извършване на допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на 
основната им дейности в съответствие със ЗНЧ 

 
7. ФИНАНСИРАНЕ НА ЧИТАЛИЩАТА 

Финансирането на читалищата е регламентирано в Закона за народните читалища и се 
осъществява по следните начини: 
7.1. Субсидия от държавния бюджет 
7.2. Субсидия от общинския бюджет 
7.3. Допълващи субсидия 
7.4. Наеми на помещения или стопанска дейност, в съответствие с  
     действащото законодателство 
7.5. Членски внос 
7.6. Рента от читалищна земя 
7.7. Дарения и завещания 
7.8. Други законови приходи 

 
8. КУЛТУРЕН  КАЛЕНДАР 

Неделима част от настоящата програма е културният календар на община Враца, в 
частта му реализираща се от читалищата на територията на общината, както и 
приложението с предложенията за библиотечната и художествено-творческа дейност на 
читалищата. 

 
9. ИНДИКАТОРИ ЗА ОЦЕНКА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА: 

 брой нови книги; 

 брой читатели; 
 брой предоставени компютърни и интернет услуги; 
 брой  и качество на проведени празненства, концерти, чествания; 
 брой организирани школи, клубове, курсове, кръжоци, групи; постижения 
 брой участници в организираните школи, клубове, курсове, кръжоци, групи 
 брой участия в местни, регионални, национални празници и конкурси 
 награди от участия в конкурси, фестивали и празници 
 спечелени и финансирани проекти 

 

 10. ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОГРАМАТА 

Съгласно чл. 26а, ал. 4 от Закона за народните читалища председателите на читалища 
представят ежегодно до 31 март пред кмета на общината и общинския съвет доклади за 
осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програмата и за изразходваните от 
бюджета средства през предходната година. При отчитане на дейностите в изпълнение на 
Програмата ще бъдат отчетени и индикаторите за оценка на изпълнението.
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Приложение! 

 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЧИТАЛИЩАТА В ОБЩИНА ВРАЦА  ЗА 2012 ГОДИНА 
 
 

№ Читалище 
 и населено място 

Дейности по библиотечната работа, любителско художествено творчество и културно-масови 
изяви 

1. НЧ „Светлина 1910” 
с. Баница 

Ден на занаятчията /30.01.2012 г./, изложба, презентация  и представяне на книгата “Златни ръце” на К. 
Тодорова 
Празник “Трифон Зарезан” 
Празник на мартеницата- изработване и изложба 
Честване на  3 март- Национален празник на Р България 
Честване на 8 март- Международен празник на жената 
Местен пролетен празник и  кулинарна изложба “Даровете на пролетта” 
Отбелязване на 2 април- Международен ден на детската книга 
Празник на баницата “На баница в село Баница” 
Лятна работа с деца – м. юни, юли и август – клуб “Млад приятел на книгата”, колективни четения, 
лятна читалня, конкурси за рисунка и есе, арт работилница, конкурс “Млад готвач” 
Честване на Деня на народните будители 
Арт работилница за изработване на сурвачки и коледни картички, празнична вечер, коледуване 
Редовни репетиции на художествените състави– женска вокална група, група “Брейк”, Вокално-
инструментален състав, детска вокална група и младежки театрален състав 
Сформиране на танцов състав 

2. НЧ „Бъдеще - 1926” 
с. Бели извор 

„Бабин ден” /21 .01.2012 г./ , ритуал и общоселско тържество с участие на пенсионерския клуб и  
самодейци,  
празник  “Трифон Зарезан”, посрещане на „Баба Марта” в ЦДГ с. Бели Извор” 
Честване 1 март - Ден на самодееца, 
Изложби за бележити годишнини - 3 март- Национален празник на Р България, Международен ден на 
космонавтиката,честване на 8 март- Международен празник на жената 
Пролетен фолклорен празник, Великденски празници – изложба на яйца и козунаци 
Отбелязване на 24-ти  май –Ден на българската култура и славянската писменост,отбелязване на 
Международния ден на детето   
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2-ри юни – Ден на Ботев и загиналите за свободата на България 
4.06.2012 – Общоселски събор на селото „Свети дух” 
Лятна работа с деца – м. юни, юли и август, Коледен спектакъл и Новогодишна програма                                                                                                                                                                            

3. НЧ „Пробуда 1926” 
с. Голямо Пещене 

Честване на празниците – Бабинден, Трифон Зарезан, Тодоровден 
 3 март- Национален празник на Р България, отбелязване с общоселско тържество 8- ми март -
Международен  ден на жената, местен фолклорен празник  
30.04 – Празник на селото с курбан и водосвет за здраве 
24.05-  Ден на българската култура и славянската писменост 
01.06 – Ден на детето 
02.06 – Ден на Ботев и загиналите за свободата на България 
Лятна работа с деца – провеждане на конкурси „Млад кулинар” и най- хубава рисунка , лятна читалня  
1.10 – Ден на възрастните хора 
От 20.12 до 31.12 .2012 г. – Коледно-новогодишни тържества 
 

4. НЧ „Селска пробуда- 
1925”  
с.  Горно Пещене 

Честване на празниците – Бабинден, Трифон Зарезан, Тодоровден 
Честване на 8 март- Международен празник на жената 
Участие в местния и  общински фолклорен празник, лятна работа с деца, Коледни и Новогодишни 
тържества  
  

5. НЧ „Съзнание” 
с. Девене 

21.01 – Ден на родилната помощ, тържество съвместно с Пенсионерския клуб 
14.02 – Ден на лозаря 
1.03 – Ден на самодейците 
3 март- Национален празник на Р България, честване на 8 март- Международен празник на жената 
22.03 – Местен фолклорен празник, Великденски празници 
24.05 – Ден на славянската писменост, българската просвета и култура  
Лятна работа с деца  
25.12 - Коледуване         

6. НЧ „ Пробуда -1926” 
с. Згориград 

Честване на народни празници и обичаи като : Бабин ден, Трифон Зарезан и Св. Валентин, 1-ви март – 
ден на самодееца, Цветница и Лазаровден, Великден, Еньовден, Спасовден, Коледа  
Светски празници: 8 март- Международен празник на жената, 9 – ти май – Ден на Европа, 24-ти май -  
Ден на българската култура и славянската писменост 1 и 2 юни – Деня на детето и на гр. Враца, Денят на 
независимостта на България, Ден на народните будители, Коледа,  Нова година 
Лятна работа с деца  

 7. НЧ „Отец Паисий - Март – Празнуване на 8-ми март  
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1926” с. Косталево Април – Участие в общински пролетен празник 
Май – Честване на Ботеви тържества 
Юни – Лятна работа с деца, конкурси, изложби и чествания, Ден на детето 
Юли – Празник на селото и курбан – „Св. Илия” 
Септември – Организиране „Вечер на хумора” 
Декември – Коледни и Новогодишни празници  

8. НЧ „Просвета -1927” 
с. Лиляче 

21 януари честване на  Бабинден  
1 февруари – ритуал по случай Трифон Зарезан 
9 февруари – отбелязване Деня на пчеларя и издаване на информационна листовка 
1 март – Посрещане Баба Марта в ЦДГ с. Лиляче, Отбелязване деня на самодееца с коктейл и кулинарна 
изложба 
8 март - Честване на Международен празник на жената 
22 март – Общоселска празнична вечер по случай посрещане на пролетта 
31 март – Пролетен фолклорен празник  
17 и 18 април – Обичаи  Лазаруване  и Цветница 
1 юни – Отбелязване  на Международния ден на детето  
Лятна работа с деца – изложби и конкурси  
Коледни и Новогодишни тържества 

9. НЧ „Милин камък - 
1927” с. Мраморен 

Тържествено честване на празниците – Трифон Зарезан, 1-ви март,  Ден на самодееца и Тодоровден  
Отбелязване 3 март- Национален празник на Р  България 
Участие в местен и общински пролетен празник  
Участие в честването на Ботеви дни 
Коледни  и Новогодишни тържества 

10. НЧ „Фар 1930” 
с. Паволче 

Януари – Отбелязване на Бабинден 
Февруари – Конкурс за изработване на мартеници   
Март – Изложба на изработените мартеници, Отбелязване  Ден на самодееца, отбелязване националния  
празник на Р България, Общоселски пролетен празник, Световен ден на гората 
Април – Международен ден на детската книга, Лазаруване, кумичане и отбелязване на Великден  
Май – Тържество съвместно с ОУ „Хр. Ботев” по случай Деня на Европа  и Деня на  българската култура 
и славянската писменост 
Национална библиотечна седмица 
Юни- Организиране и провеждане на – Детско утро  
Юли – Откриване на Лятна работа с деца – кръжок по готварство,кръжок по бродерия, лятна читалня, 
занимания по танци,работа в интернет клуба 
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Октомври – Отбелязване Международния ден на възрастните хора 
Ноември – Тържество по случай патронен празник на читалището  
Декември – Коледуване и общоселско веселие  

11. НЧ „Пробуда 1907” 
с. Тишевица 

Подреждане на изложба на бележити дати и годишнини , Колективни четения и рецитали 
Конкурси за най – добре изработена мартеничка , най -красиво яйце , Коледни украшения и аксесоари, 
най -красива рисунка и гоблен, провеждане на детско кулинарно шоу „ Млад готвач”,организиране и 
провеждане на тихи игри „Шах” и „ Не се сърди човече” 
Честване на местни празници и традиции:  
3-ти март , 8-ми март , Тодоровден,Пролетен празник, Великден, 24-ти май,1 и 2 ри юни, Еньовден, Ден 
на народните будители, Архангеловден  и събор на селото,Празник на плодородието и берекета „Ден 
година храни”, Коледно и Новогодишно тържество 

12. НЧ „Отец Паисий - 
1927” 
с. Три кладенци 

Организиране на мероприятия за предстоящи празници и чествания през годината: 
14 януари и 7 април – „Васильовден”и  празник на ромите  
21 януари – Ден на родилната помощ  
1 ви март – Посрещане на Баба Марта и  отбелязване деня на самодееца  
3 ти март – Национален празник на страната , тържество съвместно ученици, кметство и читалище 
8 ми март – Общоселски празник по случай международния ден на жената  
Лятна работа с деца 
Работа по програма „Глобални библиотеки” 

13. НЧ „Огнище” 
с. Челопек 

Организиране на мероприятия, витрини и кътове за различни годишнини:  
90 год. от рождението но Блага Димитров, 18.01 – 130 год от рождението на Алън Милн, 27.01 – Луис 
Карол, 12.02 -110 год. – Светослав Минков, 19.02 – Обесването на Васил Левски, 25.02- 170 г. от 
рождението на Карл Май,26.02 – 210 год от рождението на на Виктор Юго, 03.03 – Освобождението на 
България от турско робство, 08.03 – Международен ден на жената, 27.03- Международен ден на театъра, 
01.04 – Международен ден на хумора и шегата, 24.05- Ден на българската просвета и култура 
       Възстановки на обичаи: Брашленкьо, Бабинден, Трифон Зарезан, Баба Марта, Лазаровден, 
Гергьовден, Бъдни вечер. 
Лятна работа с деца – провеждане на конкурси и изложби, лятна читалня, кръжоци по колоездене и 
бродерия, изработване на мартеници, коледни  картички и сурвачки  
 

 
14. НЧ „Пробуждане 1906” 

с.Чирен 
Януари – Отбелязване на   Бабинден - програма и конкурс 
Февруари – Беседа за Левски  
Март – Местен празник ,  Баба Марта и честване на празника с баби и внуци, честване на 
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Международния ден на жената, Тодоровден,  
Април: Лазаровден, Великден , Световен ден на книгата 
Май: Ден на Европа – Кмет и библиотекар за един ден – заемане на длъжността от деца за един ден, 
честване деня на Българската просвета и култура, курбан в църквата „Св.Възнесение Господно” в с. 
Чирен 
31.05 – Отбелязване 136 г. от гибелта на Хр. Ботев, и 128 г. от първите Ботеви чествания в местността 
„Милин камък” 
Юни – Празнуване с детско шоу  деня на детето  
Лятна работа с деца – Откриване на лятна читалня, Създаване на „Арт ателие – баба и внуче” 
Август – Празник на селото  
Коледно- новогодишен конкурс  

15. НЧ „Пробуда-1931” 
кв. Бистрец, Враца 

Януари - Празнуване на Бабинден и организиране на кулинарна изложба  
Февруари - Подготовка за посрещане на Баба Марта с изработване на мартеници 
Март – Изложба на мартеници, Провеждане на пролетен празник, Осмомартенско тържество за жените 
от кв. Бистрец 
Април – Провеждане на ритуала „Лазаруване” и Великденско боядисване на яйца 
Май – Професионален ден на библиотекарите 
Юни – Провеждане на международния ден на детето и подготовка и провеждане на местния празник 
Заврян Зет 
Юли – Лятна работа с деца – провеждане на конкурси с състезания  
Август – Провеждане на Богородичен събор при манастира „Св.Иван Рилски- Пусти” 
Септември – Закриване на лятна работа с деца под надслов „Довиждане лято” 
Октомври – Отбелязване деня на народните будители 
Декември – Коледно - новогодишно тържество 

16. НЧ „Просвета 1927” 
с. Вировско 

Културно масова работа в библиотеката и провеждане на мероприятия  
21 януари – Ден на родилната помощ  
14 февруари – Трифон Зарезан 
3 ти март – Национален празник на Република  България 
8 март – Международен ден на жената 
22 март – Местен празник , подготовка и участие в Общински фолклорен празник  
6 май – Гергьовден – местен събор и празник на селото  

  24 май - Ден на българската просвета и култура 
  2-ри юни – Ден на Ботев 
  1 ноември – Ден на народните будители 
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  Честване на 85 год. от създаване на читалището 
  Коледа и Нова година – концерт и общоселско тържество 

17. НЧ „Пробуда 1927” 
с. Върбица 

Бабин ден, Трифон Зарезан, Осми март, Пролетни празници – Цветница, Лазаровден, Великден 
Международен ден на детската книга – изложба 
Отбелязване  на 24-ти май - Ден на българската просвета и култура 
Честване на 85 год. Читалище „Пробуда 1927”  
Коледно – новогодишно тържество – кулинарна изложба 

18. НЧ „Св.св Кирил и 
Методий- 2007”  
с. Нефела 

Организиране на мероприятия за предстоящи празници и чествания през годината: 
21 януари- Ден на родилната помощ 
14 февруари – Трифон Зарезан 
3 март – Освобождението на България от турско иго 
8 март – Международен на жената 
22 март – Честване на пролетта 
11 май – Професионален празник на библиотекаря 
24 май – Ден на българската просвета и култура  
Подготовка и участие в Общински фолклорен празник 
1 юни – Ден на детето, 
Лятна работа с деца  
2 юни – Ден на Ботев и загиналите за свободата на България  
27 октомври – Местен събор и празник на селото 
1 ноември – Ден на народните будители  
Честване на Коледа и Нова година - концерт и общоселско тържество. 

19. НЧ „Отец Паисий – 
2008” 
кв. Кулата, Враца 

Създаване на фолклорна певческа група за деца и възрастни, Формиране на вокално-инструментален 
състав, ограмотяване на възрастни от ромската общност. Подготовка и участие във всички национални и 
местни празници на квартала 
Януари – Богоявление и Бабин ден  
Февруари – Трифон Зарезан  
Март – Посрещане на Баба Марта с изложба от изработени мартенички от самодейците на читалището  
Тържество за 3ти март, Парти за жените по повод празника на жената 8-ми март, Пролетен празник -
Тодоровден с провеждане на конни надбягвания  
Май – Тържество за 24 май и отбелязване деня на библиотекаря 
Юни – Изложба на детски рисунки за деня на детето, Ботеви дни, Еньовден – събиране и предаване на 
местни билки  
Юли и Август – Лятна работа с деца с организиране и провеждане на конкурси и изложби, колективно 
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четене на книги  
Септември – Организиране на всеобщо веселие  - празник на квартала 
Октомври – Провеждане на спортни състезания – „Здрав дух в здраво тяло” 
Ноември – Ден на народните будители 
Декември – Никулден, изработване на сурвачки и коледни картички от деца и възрастни, Коледно – 
новогодишно тържество 

20. НЧ “Развитие 1869” 
Враца 

Представено предложение за дейностите 

 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 70 
ЗА – 33 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 70 
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24.Сключване на договор за сигурност в Община Враца с Районно управление 
полиция- гр.Враца 

       Докладва: инж. Николай Иванов 
       Кмет на Община Враца 

 
Изказаха се: Пл.Ганецовски, М.Драганов, В.Кръстев, В.Стаменов, В.Драганов, 

Кр.Георгиев, М.Петрова, Р.Тошева, Кр.Донов и П.Аврамова. 
 По време на обсъжданията вносителят направи следните изменения и допълнения на 
проекта за решение: 
 1.На стр.3 от Договора за сигурност вместо „Главен секретар” да се запише 
„Секретар”. 
 2.В работна карта 6 от договора за сигурност в края на текста да се добави „на 
малолетни и непълнолетни деца”. 
 3. В работна карта 17 от договора за сигурност в края на текста да се коригира 
годината от 2008 на 2012г. 
 4. В работна карта 19 от договора за сигурност в края на текста да се запише за 2012г. 

Направи се предложение сумата в проекта за решение от 2000 лева да се увеличи на 
5000 лева. След направени дебати предложението се оттегли. 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 71 

 
ОТНОСНО: Сключване на договор за сигурност в Община Враца с Районно 

управление „Полиция” – гр.Враца 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с  изложени в докладната записка на Кмета 
на Община Враца мотиви 
 

РЕШИ: 
 

1.Общински съвет Враца дава съгласието си за сключване на нов договор за 
сигурност между Община Враца и Районно управление „Полиция” – Враца за срок от една 
година и одобрява предложения проект на договор. 

2.Възлага на Кмета на Община Враца да предприеме всички необходими действия по 
сключване на договора. 

3.С цел изпълнение на приоритетите заложени в договора и подпомагане реалното 
изпълнение на поетите от страна на РУП – Враца ангажименти, Общински съвет – Враца 
дава своето съгласие за ежемесечна финансова помощ предоставяне от страна на Община 
Враца на РУП – Враца в размер на 2 000 лв. за срока на действие на договора.  
 

ДОГОВОР ЗА СИГУРНОСТ 
В ОБЩИНА ВРАЦА 

№ ............./.................2012г. 
 

Днес, ........................2012 г. в гр. Враца, страните: 
1. ОБЩИНА ВРАЦА, представлявана от инж. Николай Георгиев Иванов, кмет на 

Община Враца и Лев Митков – Директор Дирекция ФСД и  
2. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ „ПОЛИЦИЯ” – ВРАЦА, представлявано от Васил 

Василев – Началник РУП – Враца 
3.  
4.  
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като отчетоха, че основната задача на всички държавни органи, органите на местното 
самоуправление и местната администрация, с активното съдействие на обществените 
организации, сдружения и гражданите е създаването и подържането на необходимата 
сигурност, безопасност и спокойствие, с оглед осигуряването на необходимите условия за 
нормалното упражняване на гражданските права и задължения, 

сключиха този Договор за сигурност в Община Враца: 
 

І. ОСНОВНИ РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ 
1.Приоритет 
Основният приоритет на договора е обществената сигурност. 
Целта на договора е предприемането на мерки, които са свързани непосредствено със 

сигурността на населението. 
2. Прагматизъм 
В договора се залагат клаузи, които действително ще могат да се осъществят и с 

реалното им изпълнение да се допринесе за подобряване на обществената сигурност. Търсят 
се най-ефикасни действия за по-добро взаимодействие и нови форми на сътрудничество. 

3. Партньорство 
Реализирането на клаузите от договора и постигането на основната цел може да се 

осъществи само чрез непрекъснато партниране между страните в договора, гражданите и 
привличането на структури, които не са преки участници. 

4. Териториалност 
Действието на договора се простира върху територията на общината, като 

определени клаузи могат да засегнат отделни части от нея. 
5. Съгласуваност  
Реализирането на настоящия договор е резултат на съгласуване и координиране на 

действията на страните с оглед постигане на основната цел.  
6. Продължителност 
Договорът се сключва за срок от 1 година с оглед осигуряване на време за 

изпълнение на всички мероприятия по него. 
  

ІІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ 
1. Мероприятията по договора са изготвени въз основа на обобщена оценка на 

обстановката в общината и на факторите, които оказват влияние за нарушаване на 
сигурността на безопасността и спокойствието на гражданите. Отчетени са причините и 
условията, допринасящи за съществуването на правонарушения.  

2. Отделните мероприятия могат да се изпълняват от всички страни по договора или 
от част от тях или от една от страните. 

3. За всяка конкретизирана задача от договора се изготвя отделна работна карта, 
включваща съответните изпълнители, с оглед набелязване на конкретни мероприятия и 
разчети, която е неразделна част от него. 

Екземпляр от работната карта се оставя при секретаря на общинската комисия и се 
води на отчет с оглед упражняване на последващ контрол. 

4. Страните изпълняват задълженията си по договора съобразно законово 
определените си функции и правомощия.  

 
ІІІ. ОБЩИ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Съобразно функциите и правомощията си, страните осъществяват следните 
мероприятия по договора: 
 Проучване на обществените потребности и проблеми, практическо прилагане от 
полицейските служители на проблемния подход по населени места и популяризиране на 
модела сред обществеността. 
 Установяване на партньорство и подобряване на механизмите за отчетност и обратна 
връзка от страна на полицията към обществеността. 
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 Разработване на конкретни програми за превенция на престъпността, съобразени с 
обществените очаквания и специфичните потребности на всички обществени групи. 
 Популяризиране на ефективните практики пот предходните години. 

2. Общото изпълнение на мероприятията се възлага на Комисията за обществен ред 
и сигурност към Общински съвет – Враца, като орган контролиращ изпълнението на 
задачите и резултатите от предвидените мероприятия. 

3. Основната политика на взаимодействието е максималното използване на 
превантивните методи и средства. 

 
ІV. МЕРОПРИЯТИЯ НА СТРАНИТЕ И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ 

1. Плана за действие се изготвя от общинската комисия за обществен ред и сигурност 
ежегодно в резултат на направените изследвания и оценки. В плана се описват отделните 
задачи, мотивира се тяхната необходимост, определят се срокове и отговорници. Основната 
политика на плана е максимално използване на методите на разубеждаване, отстраняване на 
причините и условията пораждащи и стимулиращи наличието на правонарушения, 
използването на целия спектър от превантивни мерки, които могат да се приложат с оглед 
подобряване на несигурността. 

2. Основните раздели на плана и работните карти, разработвани при сключване на 
договора са неразделна част от същия.  

3. За осъществяване на мероприятията по договора страните планират за изпълнение 
следните работни карти: 

Работна карта 1: Създаване на общинска комисия за обществен ред и сигурност и 
на съвет за социално посредничество към общинската комисия.   

Необходимост: Обсъждането и уточняването на основните причини и условия, които 
оказват влияние на обществения ред и осъществяването на мерки за повишаване на 
сигурността на гражданите. 

Цел: Провеждането на първо заседание е определящо както за структурирането на 
комисията за обществен ред и сигурност и на съвета за социално посредничество към 
общинската комисия, така и за уточняване на основните приоритети и насоки за работа и 
приемането на плана. Представяне на Стратегията за работа на полицията в  
близост до обществото, Обсъждане на работните карти в комисията и съвета заедно с 
изпълнителите и подписване на същите. 

Проблематика: Представяне на участниците на Стратегията за работа на полицията в 
близост до обществото. Разработване на местен договор за сигурност, уточняване на 
приоритетите и разработване на работни карти. 

Изпълнители: Секретар на Община Враца; Началник РУП-Враца; 
Средства: Осигуряват се от общината, РУП-Враца и имащите отношения по въпроса 

ФЛ и ЮЛ. 
Методи: Анализ, проучване, наблюдение, технически способи. 
Срокове за изпълнение и отчет: ............................ Работната карта е част от договора 

за сигурност, сроковете са взети на отчет от секретаря на общинската комисия и ще се 
контролират и отчитат чрез съответните изпълнители на заседание на комисията.  

Работна карта 2: Засилване на полицейското присъствие в общината. Цялостна 
оценка на работата на Полицейските и Младши полицейски инспектори. 

Работна карта 3: Създаване на по-голяма безопасност на уязвимите и 
обществени места. 

Работна карта 4: Организиране на периодични събрания с обществеността, 
предварително разгласяване на обсъжданите теми, обсъждане на общински проекти и 
други. Привличане на средствата за масова информация. 

Работна карта 5: Подобряване на уличната осветителна мрежа.  
Работна карта 6: Оценка за състоянието и мерки за ограничаване на домашното 

насилие, проблеми свързани с насилствената проституция и нелегалния трафик на 
жени, малолетни и непълнолетни деца. 
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Работна карта 7: Местно сътрудничество с Лесничейство Враца във връзка с 
опазването на горския фонд от незаконния добив и търговия на дървен материал, 
бракониерски лов на дивеч и риболов. 

Работна карта 8: Местно сътрудничество с фирмите, занимаващи се с охрана на 
лица и имущество за подобряване сигурността на гражданите. 

Работна карта 9: Решаване проблема с осигуряване на приемни помещения за ПИ 
и Мл.ПИ по населените места. Изпълнението й продължава, предвид необходимостта 
от 2 бр. нови приемни стаи в Община Враца и предвидения ремонт на приемните в 
Община Враца. 

 Работна карта 10: Мероприятия по обезпечаване поречието на реките на 
територията на община Враца и неохраняемите водоеми с цел предотвратяване 
водния травматизъм и нещастни случай с къпещи се граждани. Изпълнението и 
продължава й през пролетно-летните периоди.  

Работна карта 11: Решаване проблема с осигуряване на безопасност на 
движението по населени места. 

Работна карта 12: Познаваме ли полицейския си инспектор? Кога да го 
потърсим? Как да го намерим? Изпълнението й продължава предвид 
преразпределението на районните и новоназначени служители. 

Работна карта 13: Предотвратяване и недопускане нарушения на обществения 
ред от малолетни и непълнолетни лица чрез извършване на засилени ежедневни 
проверки, санкциониране на извършителите на нарушения и отстраняване на 
извършени нарушения от собствениците на питейни и увеселителни заведения. 

Работна карта 14: Изграждане на самоохрана в населените места. 
Работна карта 15: Мероприятия по запознаване учащите с видовете и 

същността на нарушенията на обществения ред, престъпленията и  
предвидената административна и наказателна отговорност, кога и как да потърсят 
съдействие от органите на полицията.  

Работна карта 16: „Да опазим социалния мир в община Враца”. 
Работна карта 17: Мероприятия по обезпечаване поречието на реките на 

територията на общината и неохраняемите водоеми за предотвратяване нещастни 
случай с къпещи се граждани през 2012г. 

Работна карта 18: „Недопускане противоправни деяния срещу самотно живеещи 
възрастни хора”. 

Работна карта 19: „Да опазим селскостопанска реколта 2012г.” 
  

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ СТРАНИ 
1. Страните изпълняват задълженията си по договора съобразно законово 

определените си функции и правомощия: 
 РУП – Враца да подобрява контактите с обществото и взаимодействието на 
полицията с държавни и неправителствени организации и местна власт и подобрява достъпа 
до полицейските услуги. Да разработи и реализира програма за връзки с обществеността и 
медиите в съответствие с принципите на модела „Полицията в служба на обществото”. Да 
подобрява дейността по приемането на гражданите. Своевременно да уведомява гражданите 
за резултатите от работата по молбите, жалбите и сигналите. РУП-Враца разкрива пощенски 
кутии за сигнали и предложения от гражданите; провежда периодични срещи с 
ръководствата на фирми, учреждения, банки и валутни бюра за обсъждане на проблемите на 
реда и престъпността; периодично провежда срещи в училищата по проблемите на 
сигурността и превенцията; РУП-Враца провежда текущи и периодични срещи и отчети 
пред гражданите по въпросите на престъпността и опазването на обществения ред. 
 Община – Враца, като основна административно-териториална единица, 
осъществяваща местното самоуправление, създава постоянни и временни комисии и избира 
техните членове. Проучване обществените нужди и степента на удовлетвореност от 
полицейската работа. Взема решения по всички въпроси от местно значение, в това число 
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престъпността и обществения ред: Разкриване на досатъчно приемни стаи за ПИ и тяхното 
оборудване. 
 Общински съвет – Враца приема правилници и наредби за опазването на 
обществения ред, в които се уреждат: правилата за спазване на тишината в населените 
места; правилата за работното време на обществените заведения; правилата за паркиране 
върху общинските терени; 
 Медиите, фирмите, гражданите и институциите са потенциални партньори при 
решаване на проблемите, свързани със сигурността и подобряване на обществения ред. 
 

VІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 
 1. Договорът е отворен и към него могат да се присъединяват и други страни. 
Присъединяването се извършва с писмено заявление, в което се декларира приемане на 
принципите и целите на договора и готовност да се изпълняват мероприятията по него. 
 2. Договорът влиза в сила от датата на подписването му и се сключва за срок от  една 
година.  
 3. В срока му на действие договорът може да бъде прекратен със споразумение 
между всички страни.  

Отделни страни могат да се оттеглят от договора с писмено уведомление, подадено 
три месеца предварително.  

4. По неуредените в този договор условия се прилагат съответните разпоредби на 
закона. 

Договорът се подписа в ........ еднообразни екземпляра: по един за всяка от страните. 
 

СТРАНИ ПО ДОГОВОРА: 
 

1. КМЕТ НА ОБЩИНА ВРАЦА: 
ИНЖ. НИКОЛАЙ ИВАНОВ 

 
2. НАЧАЛНИК РУП – ВРАЦА: 

ВАСИЛ ВАСИЛЕВ  
 

3.................................. 
      
4................................... 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 71 
ЗА – 31: Анг.Иванов, Б.Ничев, Б.Стоев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Кръстев, Вл.Ценов, 
Г.Комитски, Д.Димитрова, Ем.Кюркчийски, Здр.Златев, Зл.Карамелска, Ив.Узунов, 
К.Динкова, 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, 
Т.Василева, Х.Георгиева, Цв.Коцев и Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 71 

 
25.Предложение за кандидатстване с проектно предложение за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 
2013г.”, приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.2 „Развитие на 
регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите:, схема 
BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт 
и маркетинг на дестинациите”. 

       Докладва: инж. Николай Иванов 
       Кмет на Община Враца 
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Изказаха се: Кр.Донов, инж.Н.Иванов и Р.Тошева. 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 72 
 
ОТНОСНО: Предложение за кандидатстване с проектно предложение за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 
„Регионално развитие 2007–2013г.”, приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на 
туризма”, операция 3.2 „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг 
на дестинациите”, схема BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на 
регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация (ЗМСМА) и при мотиви, подробно изложени в докладната записка: 
 

РЕШИ: 
 

1.Дава съгласие община Враца да кандидатства в партньорство с община Мездра и 
община Роман с проектно предложение по схема за безвъзмездна финансова помощ 
BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и 
маркетинг на дестинациите” – Оперативна програма „Регионално развитие 2007–2013г.”, 
приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.2 „Развитие на регионалния 
туристически продукт и маркетинг на дестинациите”. 

2.Дава съгласие община Община Враца да осигури 5% собствен принос в размер до 
25 хил.лева (двадесет и пет хиляди лева). 

3.Приема изпълнението на задължителните съгласно насоките за кандидатстване 
дейности по проекта (рекламни дейности, участие в туристически борси, изложения и 
панаири, изследване на въздействието на осъществените маркетингови и рекламни 
дейности) да продължи за период до 1 (една) година след приключване на дейностите по 
проекта. 

4.Упълномощава кмета на Община Враца да подпише договор за партньорство с 
партньорите по проекта – Община Мездра и Община Роман. 

5.Упълномощава кмета на Общината да представлява Община Враца, като страна по 
договора за партньорство. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 72 
ЗА – 31: Анг.Иванов, Б.Ничев, Б.Стоев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Кръстев, Вл.Ценов, 
Г.Комитски, Д.Димитрова, Ем.Кюркчийски, Зл.Карамелска, Ив.Узунов, К.Динкова, К.Беков, 
Кр.Донов, Кр.Ангелов, Кр.Георгиев, 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 и Цв.Коцев. 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 72 

 
26.Определяне на нов състав на Общински съвет по наркотични вещества – 

Враца. 
       Докладва: Красимир Богданов 
       Зам.кмет на Община Враца 
 
Изказаха се: Р.Тошева, Ив.Узунов, Ем.Кюркчийски и Кр.Богданов. 
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Г-жа Р.Тошева направи отвод и предложи на нейно място в Общински съвет по 
наркотични вещества – Враца да влезе Татяна Василева. 
Предложението се подложи на гласуване и прие със следния вот: 
ЗА – 30 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1. 

Направи се предложение в състава на Общински съвет по наркотични вещества – 
Враца да влезе Оля Николова – магистър фармацевт. 
Предложението се подложи на гласуване и прие със следния вот: 
ЗА – 31 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 73 
 
ОТНОСНО: Определяне на нов състав на Общински съвет по наркотичните 

вещества – Враца 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.15 от ЗКНВП и чл.15, ал.3 от 
Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества. 
 

РЕШИ: 
 

1.Отменя Решение № 593/25.02.2010г. на Общински съвет – Враца в предвид 
изложените мотиви в докладната записка. 

2.Определя следния състав на ОСНВ – Враца: 
Председател: Красимир Богданов – зам.кмет на Община Враца 

          Зам.председател: Иван Жеков – секретар на Община Враца 
          Секретар:  Валя  Тонова – бакалавър „Социални дейности”  
 Членове:      

1.Д-р Надя Иванова –управител на „ЦПЗ– Враца” ЕООД 
2.Върбинка Борисова – главен експерт Областна Администрация – Враца 
3.Петър Мишев – инспектор в ОД на МВР – Враца 
4.Георги Митов – инспектор РУП – Враца 
5.Ангел Кабатлийски – началник на Затвора – Враца 
6.Светла Георгиева – главен инспектор Митническо бюро – Враца 
7.Ваня Лаковска – следовател в Окръжен следствен отдел на Окръжна прокуратура – 

Враца 
8.Елена Станева –   Районна прокуратура – Враца 
9.Красимир Георгиев – съдия във  Врачански Районен съд 
10.Петя Кунчева – старши експерт по Български език и литература в РИО – Враца 
11.Красимир Данов – директор СОУ „Отец Паисий” – Враца 
12.Мариана Каменова – председател на ПК по финанси и бюджет 
13.Ангел Иванов – председател на  ПК по спорт и туризъм 
14.Пламен Кръстев – общински съветник ПК по жилищна политика, обществен ред, 

сигурност, бедствия и аварии 
15.Татяна Василева – председател на ПК по образование 
16.Д-р Антонио Георгиев – председател на  ПК по Здравеопазване и социални 

дейности 
17.Ваня Иванова – директор Младежки дом – Враца 
18.Д-р Володя Петров – гл. инспектор РЗИ – Враца 
19.Д-р Боянка Китова – психиатър – управител на Медицински център „Здраве” 
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20.Валери Пеевски – секретар на МКБППМН 
21.Незабравка Костова – началник Отдел „Закрила на детето” 
22.Емилия Николаева – старши експерт училищно и детско здравеопазване – Община 

Враца 
23.Оля Николова – магистър фармацевт.  
 
3.Задължава Председателя на ОСНВ веднъж годишно да отчита дейността на Съвета 

пред Общински съвет – Враца.  
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 73 
ЗА – 31 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 73 

 
27.Съгласие за участие в Проект „Красива България – 2012” с обекти: 

„Православен храм „Св.Мина”, ж.к. „Дъбника”, „Велосипедна алея  №1 (успоредна на 
път II-15 Враца – Оряхово)”, „СОУ „Никола Войводов” и „ОДЗ 1 „Брезичка”, ж.к. 
„Младост”. 

       Докладва: инж. Николай Иванов 
       Кмет на Община Враца 

  
Изказаха се: Т.Василева, инж.Н.Иванов, Кр.Георгиева, инж. П.Аврамова и Кр.Донов. 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 74 

 
ОТНОСНО: Съгласие за участие в Проект „Красива България – 2012” с обекти: 

Православен храм „Св.Мина” - кв. „Дъбника”, Велосипедна алея №1  (успоредна на 
път ІІ-15 Враца – Оряхово), СОУ „Никола Войводов” – Враца” и ОДЗ 1 - „Брезичка” - 
ж.к. „Младост” 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, и във връзка с чл.9, ал.1 от ЗОБ и при мотиви, 
подробно изложени в докладната записка 
 

РЕШИ: 
  

1.Дава съгласие Община Враца да кандидатства по проект „Красива България” през 
2012г. за извършване на СМР дейности на обекти:   

a. Православен храм „Св.Мина”, кв. „Дъбника”, гр. Враца;  
b. Велосипедна алея №1  (успоредна на път ІІ-15 Враца – Оряхово); 
c. СОУ „Никола Войводов” – Враца; 
d. ОДЗ 1 „Брезичка”, ж.к. „Младост”. 

2.Дава съгласие за съфинансиране на предложените дейности в проектните 
предложения както следва: 

e. Православен храм „Св.Мина”, кв. „Дъбника”, гр.Враца – 50 %; 
f. Велосипедна алея №1 (успоредна на път ІІ-15 Враца – Оряхово) – 50 %; 
g. СОУ „Никола Войводов” – Враца – 66,67 %; 
h. ОДЗ 1 „Брезичка”, ж.к. „Младост” – 66,67 %. 

3.Дава съгласие ремонтираните обекти по проект „Красива България” да се ползват 
по предназначение минимум 5 години след изпълнение на проекта и усвояване на 
средствата, като ангажиментът за поддръжката му е на собственика. 
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ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 74 
ЗА – 30: Анг.Иванов, Б.Ничев, Б.Стоев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Кръстев, Вл.Ценов, 
Г.Комитски, Д.Димитрова, Ем.Кюркчийски, Зл.Карамелска, Ив.Узунов, К.Динкова, К.Беков, 
Кр.Ангелов, Кр.Георгиев, М.Каменова, М.Петрова, М.Кирилова, М.Драганов, М.Костов, 
Н.Найденова, П.Аврамова, Пл.Кръстев, Пл.Ганецовски, Р.Тошева, Т.Василева, Х.Георгиева, 
Цв.Коцев и Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1: Кр.Донов. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 74 

 
28.Отдаване под наем на имоти, предоставени за управление от Община Враца 

на Общинското предприятие „Паркинги и гаражи” Враца – Общински недвижим 
имот, представляващ 3 /три/ броя паркоместа, находящ се на ул. „Лукашов” №8, с 
обща площ 45,00кв.м.  и Общински терен, представляващ паркинг пред сградата на 
бившия „РУМ” в ж.к. „Дъбника”, кв.146 по плана на гр. Враца, с обща площ 
750,00кв.м. 

       Докладва: инж. Николай Иванов 
        Кмет на Община Враца 
  

Изказаха се: М.Петрова, В.Кръстев, В.Драганов, Пл.Ганецовски, В.Стаменов, 
Пл.Кръстев и инж.Н.Иванов. 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 75 

 
ОТНОСНО: Отдаване под наем на имоти, предоставени за управление от 

Община Враца на Общинското предприятие „Паркинги и гаражи” Враца – Общински 
недвижим имот, представляващ 3 /три/ броя паркоместа, находящ се на ул. „Лукашов” 
№8, с обща площ 45,00кв.м.  и Общински терен, представляващ паркинг пред сградата 
на бившия „РУМ” в ж.к. „Дъбника”, кв.146 по плана на гр. Враца, с обща площ 
750,00кв.м. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

РЕШИ: 
  

Не приема внесения проект за решение. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 75 
ЗА – 17: Анг.Иванов, Б.Стоев, В.Кръстев, Вл.Ценов, Д.Димитрова, Зл.Карамелска, К.Беков, 
Кр.Донов, Кр.Георгиев, М.Каменова, М.Петрова, М.Костов, Н.Найденова, П.Аврамова, 
Пл.Кръстев, Т.Василева и Х.Георгиева. 
ПРОТИВ – 3: В.Драганов, К.Динкова и М.Драганов. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 11: Б.Ничев, В.Стаменов, Г.Комитски, Ем.Кюркчийски, Ив.Узунов, 
Кр.Ангелов, М.Кирилова, Пл.Ганецовски, Р.Тошева, Цв.Коцев и Цв.Дамяновска. 
НЕ СЕ ПРИЕМА РЕШЕНИЕ № 75 

 
29.Предложение за решение по молба на Елеонора Николова Тодорова - Цекова 

с вх. № 94-00-2084/28.12.2011 г. до президента на Република България за опрощаване на 
публични задължения /неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане 
на малко дете/ на основание чл. 98 т. 12 от Конституцията на РБ. 

       Докладва: Хенриета Георгиева 
       Общински съветник 
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 Изказаха се: Кр.Ангелов, В.Драганов, Цв.Дамяновска, Х.Георгиева, Кр.Богданов, 
В.Кръстев и Ем.Кюркчийски. 
 По време на обсъжданията се направи следното предложение за изменение на 
проекта за решение: Общински съвет – Враца да излезе с решение, с което предлага да се 
опростят публичните задължения. 
Предложението се подложи на гласуване и прие със следния вот: 
ЗА – 25 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 3. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 76 
 
ОТНОСНО: Предложение за решение по молба на Елеонора Николова Тодорова 

– Цекова с Вх.№ 94-00-2084/28.12.2011г. до президента на Република България за 
опрощаване на публични задължения /неправомерно изплатено парично обезщетение 
за отглеждане на малко дете/ на основание чл.98, т.12 от Конституцията на РБ 
 

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.9 от Указ 2773 на ДС от 23.12.1980г. и чл.98, т.12 
от Конституцията на Република България и при мотиви, изложени в докладната записка 
 

РЕШИ: 
 

Изразява мотивирано предложение, с което ПРЕДЛАГА опрощаване на публичните 
задължения /неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко дете/ в 
размер на 2559,10 лв., от които главница – 1477,18 лв. и лихва към датата на съставяне на 
акта в размер на  1081,92 лв. по ревизионен акт за начет на Елеонора Николова Тодорова – 
Цекова, с адрес: с.Згориград, ул. „Иван Нивянин” № 2. 
Мотиви: 

Поради изпълнение на особените изисквания на Конституцията и законите в 
Република България опрощаване на публични вземания е единствено в правомощията на 
Президента Република България. Опрощаването се извършва при установяване на липса на 
собственост и липса на средства за осигуряване на жизнен минимум, и при изключително 
тежко материално положение. 

При извършената проверка се установи, че лицето притежава движими и недвижими 
имоти както следва: 

1.Недвижим имот включващо – жилище, второстепенна сграда и земя в с . Згориград, 
ул. „Иван Нивянин” №2. 

2.МПС, марка Фолксваген. 
След като се запозна обстойно с обявените дани, факти и становища на 

заинтересованите институции, и предвид духа на Указ 2773 на ДС от 23.12.1980 г.  
независимо от това, че лицето притежава движимо и недвижимо имущество, същото живее в 
тежко материално  положение.  Въпреки направените констатации, с оглед защита на 
институцията на брака, семейството и децата  даването на положително становище по 
конкретната молба се явява целесъобразно.  
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 76 
ЗА – 24: Анг.Иванов, Б.Ничев, В.Стаменов, В.Драганов, Вл.Ценов, Г.Комитски, 
Ем.Кюркчийски, Зл.Карамелска, Ив.Узунов, К.Динкова, К.Беков, Кр.Донов, Кр.Ангелов, 
Кр.Георгиев, М.Драганов, М.Костов, Н.Найденова, П.Аврамова, Пл.Кръстев, Р.Тошева, 
Т.Василева, Х.Георгиева, Цв.Коцев и Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – няма 
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ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 6: В.Кръстев, Д.Димитрова, М.Каменова, М.Петрова, М.Кирилова и 
Пл.Ганецовски. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 76 

 
30.Предложение за решение по молба на Катя Павлинова Цекова с вх. № 94-

01/502/13.12.2011 г. до президента на Република България за опрощаване на публични 
задължения /неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко 
дете/ на основание чл. 98 т. 12 от Конституцията на РБ. 

       Докладва: Хенриета Георгиева 
       Общински съветник 
 
При представяне на докладната записка и проекта за решение вносителя направи 

следното изменение на проекта за решение: Общински съвет – Враца да излезе с решение, с 
което предлага да се опростят публичните задължения. 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 77 

 
ОТНОСНО: Предложение за решение по молба на Катя Павлинова Цекова с 

Вх.№ 94-01/502/13.12.2011г. до президента на Република България за опрощаване на 
публични задължения /неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане 
на малко дете/ на основание чл.98, т.12 от Конституцията на РБ 
 

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.9 от Указ 2773 на ДС от 23.12.1980г. и чл.98, т.12 
от Конституцията на Република България 

 
РЕШИ: 

 
Изразява мотивирано предложение, с което ПРЕДЛАГА опрощаване на  публичните 

задължения /неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко дете/  
размер на 4194,75 лв., от които главница – 2406,00 лв. и лихва към датата на съставяне на 
акта в размер на  1788,75 лв. по ревизионен акт за начет на Катя Павлинова Цекова, с адрес: 
с.Згориград, ул. „Лева” № 21. 
Мотиви: 

Поради изпълнение на особените изисквания на Конституцията и законите в 
Република България опрощаване на публични вземания е единствено в правомощията на 
Президента Република България. Опрощаването се извършва при установяване на липса на 
собственост и липса на средства за осигуряване на жизнен минимум, и при изключително 
тежко материално положение. 

Молителката е декларирала собственост, без да посочи изрично дали вписаните 
движимите и недвижими вещи са изключително нейна собственост или същите 
принадлежат на други членове на семейството – домакинството, с които живее. 

От изисканото и предоставено Удостоверение от Дирекция „Местни данъци и такси” 
при Община Враца се установява, че лицето не притежава движимо и недвижимо 
имущество. 

С оглед на това, Общински съвет Враца  приема за установено, с официален 
документ липсата на движимо и недвижимо имущество по отношение на Катя Цекова. Не 
без значение е и тежкото материално положение в което молителката се намира в момента. 
Eдинствените доходи, декларирани от лицето представляват месечни добавки за деца и 
обезщетение за майчинство. 
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ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 77 
ЗА – 26: Анг.Иванов, Б.Ничев, В.Стаменов, В.Драганов, Вл.Ценов, Г.Комитски, 
Д.Димитрова, Ем.Кюркчийски, Зл.Карамелска, Ив.Узунов, К.Динкова, Кр.Донов, 
Кр.Ангелов, М.Петрова, М.Кирилова, М.Драганов, М.Костов, Н.Найденова, П.Аврамова, 
Пл.Кръстев, Пл.Ганецовски, Р.Тошева, Т.Василева, Х.Георгиева, Цв.Коцев и 
Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2: В.Кръстев и М.Каменова. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 77 

 
31.Предложение за решение по молба на Ива Георгиева Петкова с вх. № 94-00-

1807/21.10.2011 г. до президента на Република България за опрощаване на публични 
задължения /неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко 
дете/ на основание чл. 98 т. 12 от Конституцията на РБ.  

       Докладва: Хенриета Георгиева 
       Общински съветник 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 78 

 
ОТНОСНО: Предложение за решение по молба на Ива Георгиева Петкова с вх. 

№ 94-00-1807/21.10.2011г. до президента на Република България за опрощаване на 
публични задължения /неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане 
на малко дете/ на основание чл.98, т.12 от Конституцията на РБ 
 

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.9 от Указ 2773 на ДС от 23.12.1980г. и чл.98, т.12 
от Конституцията на Република България 
 

РЕШИ: 
 

Изразява мотивирано предложение, с което НЕ ПРЕДЛАГА опрощаване на 
публичните задължения /неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане на 
малко дете/ в размер на 2150,66 лв., от които главница – 1607,21 и лихва към 26.05.2011г. – 
543,45 лв. на Ива Георгиева Петкова, с адрес: гр.Враца, ж.к. „Дъбника” бл. „Орбита” № 6 вх. 
Б, ап. 48. 

Мотиви: 
Поради изпълнение на особените изисквания на Конституцията и законите в 

Република България за опрощаване на публични вземания са единствено в правомощията на 
Президента Република България. Опрощаването се извършва при установяване на липса на 
собственост и липса на средства за осигуряване на жизнен минимум, и при изключително 
тежко материално положение.  

При извършената проверка се установи, че лицето притежава в съсобственост  2 бр. 
недвижими имоти, 2 бр. МПС, както и декларирани доходи от трудова дейност. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 78 
ЗА – 21: Анг.Иванов, В.Стаменов, Вл.Ценов, Г.Комитски, Д.Димитрова, Ем.Кюркчийски, 
Зл.Карамелска, Ив.Узунов, К.Беков, Кр.Донов, Кр.Георгиев, М.Каменова, М.Петрова, 
М.Кирилова, М.Костов, Н.Найденова, Пл.Кръстев, Пл.Ганецовски, Т.Василева, Х.Георгиева 
и Цв.Коцев. 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 9: Б.Ничев, В.Драганов, В.Кръстев, К.Динкова, Кр.Ангелов, 
М.Драганов, П.Аврамова, Р.Тошева и Цв.Дамяновска. 
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ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 78 
 

32.Предложение за решение по молба на Галина Димитрова Иванова с вх. № 94-
00-2080/28.12.2011 г. до президента на Република България за опрощаване на публични 
задължения /неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко 
дете/ на основание чл. 98 т. 12 от Конституцията на РБ. 

       Докладва: Хенриета Георгиева 
       Общински съветник 
 
При представяне на докладната записка и проекта за решение вносителя направи 

следното изменение на проекта за решение: Общински съвет – Враца да излезе с решение, с 
което предлага да се опростят публичните адължения. 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 79 
 

ОТНОСНО: Предложение за решение по молба на Галина Димитрова Иванова с 
Вх.№ 94-00-2080/28.12.2011г. до президента на Република България за опрощаване на 
публични задължения /неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане 
на малко дете/ на основание чл.98, т.12 от Конституцията на РБ 

 
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.9 от Указ 2773 на ДС от 23.12.1980г. и чл.98, т.12 
от Конституцията на Република България 

 
РЕШИ: 

 
Изразява мотивирано предложение, с което ПРЕДЛАГА опрощаване на публичните 

задължения /неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко дете/ 
2485,60 лв., от които главница – 2201,14 лв. и лихва към датата на съставяне на акта в 
размер на  284,46 лв. по ревизионен акт за начет на Галина Димитрова Иванова, с адрес: 
с.Згориград, ул. „Христо Ботев” № 6.   

Мотиви: 
Поради изпълнение на особените изисквания на Конституцията и законите в 

Република България опрощаване на публични вземания е единствено в правомощията на 
Президента Република България. Опрощаването се извършва при установяване на липса на 
собственост и липса на средства за осигуряване на жизнен минимум, и при изключително 
тежко материално положение. 

Молителката е декларирала собственост, без да посочи изрично дали вписаните 
движимите и недвижими вещи са изключително нейна собственост или същите 
принадлежат на други членове на семейството – домакинството, с които живее. 

От изисканото и предоставено Удостоверение от Дирекция „Местни данъци и такси” 
при Община Враца се установява, че лицето не притежава движимо и недвижимо 
имущество. 

С оглед на това, Общински съвет Враца  приема за установено, с официален 
документ липсата на движимо и недвижимо имущество по отношение на Галина Иванова. 
Не без значение е и тежкото материално положение в което молителката и семейството и се 
намират в момента.  
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 79 
ЗА – 29: Анг.Иванов, Б.Ничев, В.Стаменов, В.Драганов, Вл.Ценов, Г.Комитски, 
Д.Димитрова, Ем.Кюркчийски, Зл.Карамелска, Ив.Узунов, К.Динкова, К.Беков, Кр.Донов, 
Кр.Ангелов, Кр.Георгиев, М.Каменова, М.Петрова, М.Кирилова, М.Драганов, М.Костов, 
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Н.Найденова, П.Аврамова, Пл.Кръстев, Пл.Ганецовски, Р.Тошева, Т.Василева, Х.Георгиева, 
Цв.Коцев и Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1: В.Кръстев. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 79 

 
33.Предложение за решение по молба на Йорданка Тодорова Николова с вх. № 

94-00-2184/30.12.2011 г. до президента на Република България за опрощаване на 
публични задължения /неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане 
на малко дете/ на основание чл. 98 т. 12 от Конституцията на РБ. 

       Докладва: Хенриета Георгиева 
       Общински съветник 
 
Първоначалния проект за решение на Общински съвет – Враца е, че не предлага 

опрощаване на публичните задължения.  
Проект! 

 
РЕШЕНИЕ 

  
ОТНОСНО: Предложение за решение по молба на Йорданка Тодорова 

Николова с вх. № 94-00-2184/30.12.2011 г. до президента на Република България за 
опрощаване на публични задължения /неправомерно изплатено парично обезщетение 
за отглеждане на малко дете/ на основание чл. 98 т. 12 от Конституцията на РБ 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.9 от Указ 2773 на ДС от 23.12.1980 г. и чл.98 т.12 
от Конституцията на Република България 

 
РЕШИ: 

 
Изразява мотивирано предложение, с което НЕ ПРЕДЛАГА опрощаване на 

публичните задължения /неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане на 
малко дете/ 1513,41 лв., от които главница – 1320,00 лв. и лихва към датата на съставяне на 
акта в размер на  193,41 лв. по ревизионен акт за начет на Йорданка Тодорова Николова, 
живуща в с.Згориград, ул. „Ген. Иван Кинов” № 8  

Мотиви: 
Поради изпълнение на особените изисквания на Конституцията и законите в 

Република България за опрощаване на публични вземания са единственно в правомощията 
на Президента Република България. Опрощаването се извършва при установяване на липса 
на собственост и липса на средства за осигуряване на жизнен минимум, и при изключително 
тежко материално положение.  

При извършената проверка се установи, че лицето притежава в съсобственост  
недвижими имоти, 1 бр. МПС, както и декларирани доходи от трудова дейност.  

 
Проекта за решение се подложи на гласуване при следния вот: 
ЗА – 9: Анг.Иванов, Д.Димитрова, Зл.Карамелска, К.Беков, М.Каменова, М.Петрова, 
Н.Найденова, Пл.Кръстев, Т.Василева и Х.Георгиева. 
ПРОТИВ – 5: Ем.Кюркчийски, Ив.Узунов, К.Динкова, Кр.Ангелов и М.Драганов. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 13: Б.Ничев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Кръстев, Вл.Ценов, 
Г.Комитски, М.Кирилова, М.Костов, П.Аврамова, Пл.Ганецовски, Р.Тошева, Цв.Коцев и 
Цв.Дамяновска. 
НЕ СЕ ПРИЕМА ПРОЕКТА ЗА РЕШЕНИЕ 
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Подложи се на гласуване решение, с което Общински съвет – Враца предлага за 
опрощаване на публичните задължения. 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 80 

 
ОТНОСНО: Предложение за решение по молба на Йорданка Тодорова 

Николова с Вх.№ 94-00-2184/30.12.2011г. до президента на Република България за 
опрощаване на публични задължения /неправомерно изплатено парично обезщетение 
за отглеждане на малко дете/ на основание чл.98, т.12 от Конституцията на РБ 
 

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.9 от Указ 2773 на ДС от 23.12.1980г. и чл.98, т.12 
от Конституцията на Република България 
 

РЕШИ: 
 

Изразява мотивирано предложение, с което ПРЕДЛАГА опрощаване на публичните 
задължения /неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко дете/ 
1513,41 лв., от които главница – 1320,00 лв. и лихва към датата на съставяне на акта в 
размер на  193,41 лв. по ревизионен акт за начет на Йорданка Тодорова Николова, с адрес: 
с.Згориград, ул.„Ген.Иван Кинов” № 8. 

Мотиви: 
Поради изпълнение на особените изисквания на Конституцията и законите в 

Република България опрощаване на публични вземания е единствено в правомощията на 
Президента Република България. Опрощаването се извършва при установяване на липса на 
собственост и липса на средства за осигуряване на жизнен минимум, и при изключително 
тежко материално положение. 

Молителката отглежда сама детето си и е декларирала собственост на недвижим имот 
– гарсониера. 

От изисканото и предоставено Удостоверение от Дирекция „Местни данъци и такси” 
при Община Враца  също се установява, че лицето  притежава 1 бр. недвижим имот. 

След като се запозна обстойно с обявените данни, факти и становища на 
заинтересованите институции, и предвид духа на Указ 2773 на ДС от 23.12.1980 г.  
независимо от това, че лицето притежава недвижимо имущество, същото живее в тежко 
материално  положение и сама отглежда детето си. 

Въпреки направените констатации, с оглед закрила на самотните майки даването на 
положително становище по конкретната молба се явява целесъобразно. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 80 
ЗА – 17: Анг.Иванов, Б.Ничев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Кръстев, Вл.Ценов, Г.Комитски, 
Ем.Кюркчийски, Ив.Узунов, К.Динкова, Кр.Ангелов, Кр.Георгиев, М.Кирилова, 
М.Драганов, М.Костов, Пл.Ганецовски и Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – 9: Д.Димитрова, К.Беков, Кр.Донов, М.Каменова, М.Петрова, Н.Найденова, 
Пл.Кръстев, Т.Василева и Х.Георгиева. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 4: Зл.Карамелска, П.Аврамова, Р.Тошева и Цв.Коцев. 
НЕ СЕ ПРИЕМА РЕШЕНИЕ № 80 

 
Г-н М.Драганов направи предложение за прегласуване на решението. 
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ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 80 
ЗА – 21: Анг.Иванов, Б.Ничев, В.Стаменов, В.Драганов, В.Кръстев, Вл.Ценов, Г.Комитски, 
Ем.Кюркчийски, Зл.Карамелска, Ив.Узунов, К.Динкова, К.Беков, Кр.Ангелов, Кр.Георгиев, 
М.Кирилова, М.Драганов, М.Костов, Пл.Ганецовски, Р.Тошева, Цв.Коцев и Цв.Дамяновска. 
ПРОТИВ – 7: Д.Димитрова, Кр.Донов, М.Петрова, Н.Найденова, Пл.Кръстев, Т.Василева и 
Х.Георгиева. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2: М.Каменова и П.Аврамова. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 80 

 
34. Съгласуване с решение на Общински съвет – Враца, на основание чл.21, ал.1, 

т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.129, ал.3 
във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от Закона за устройство на територията, на Проект за 
Подробен устройствен план с обхват повече от една община (парцеларен план за 
елементи на техническа инфраструктура) на обект „Преносни газопроводи високо 
налягане с АГРС от ПГХ Чирен до гр.Козлодуй и гр.Оряхово” 

       Докладва: инж. Николай Иванов 
       Кмет на Община Враца 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 81 

 
ОТНОСНО: Съгласуване с решение на Общински съвет – Враца, на основание 

чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 
чл.129, ал.3 във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от Закона за устройство на територията, на 
Проект за Подробен устройствен план с обхват повече от една община (парцеларен 
план за елементи на техническа инфраструктура) на обект „Преносни газопроводи 
високо налягане с АГРС от ПГХ Чирен до гр.Козлодуй и гр.Оряхово” 
 

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл.129, ал.3 във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от Закона за устройство на 
територията и при мотиви, изложени в докладната записка 
 

РЕШИ: 
 

Съгласува Проект за Подробен устройствен план (парцеларен план за елементи на 
техническа инфраструктура) на обект „Преносни газопроводи високо налягане с АГРС от 
ПГХ Чирен до гр.Козлодуй и гр.Оряхово” през територията на Община Враца. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 81 
ЗА – 28 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 81 

 
35.Разни. Питания на граждани. 
В т.Разни инж. П.Аврамова прочете следната декларация: 
 

Декларация  
от инж. Петя Аврамова 

 
 Днес, 31 януари 2012г., общинските съветници на ВМРО – Българско национално 
движение – Движение за европейска интеграция,  Земеделски народен съюз и Българска 
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социалистическа партия  използваха заседанието на Общински съвет – Враца, за да прочетат 
декларация, в която се разграничават от моите публични изказвания. Посочените 13 
общински съветника искат от мен да разграничавам личните си мнения от мненията си като 
Председател на Общински съвет – Враца. В тази връзка, бих искала в самото начало да 
заявя, че правя настоящата Декларация в качеството си на инж. Петя Аврамова, избрана с 
гласовете на гражданите на Враца за общински съветник от ПП „ГЕРБ”: 

В цитираната декларация не се упоменават кои мои публични изяви имат предвид 
колегите общински съветници, поради което съм принудена да гадая. Може би е визирана 
пресконференцията, на която изказах опасенията си от начина, по който настоящето 
ръководство на Община Враца приема и извършва задълженията си по изпълнение на 
проекта „Воден цикъл на гр. Враца”. Направих тези си изказвания като човек, който в 
продължение на две години е работил по този проект и водена от твърдото си убеждение, че 
последните действия на кмета на Община Враца не са в полза на Враца и врачани. Смятам, 
че не съм заблудила и не съм се опитвала да заблудя никого, че говоря от името на целия 
Общински съвет, който е съставен от принадлежащи към различни политически сили 
личности. Пресконференцията, в която участвах беше дадена в офиса на ПП „ГЕРБ”, в 
присъствието на политически лица от ГЕРБ и по никакъв начин не съм се опитвала да 
припиша на Общински съвет – Враца моята позиция по тази тема. Изглежда обаче 
изразяването на позиция е проблем за част от общинските съветници в местния парламент. 

Бих искала да изразя дълбоката си надежда, че декларацията на колегите от БСП, 
ВМРО и ЗНС не визира организирането на пресконференции и изпращането на 
прессъобщения до медиите за дейността на Общински съвет – Враца. Категорично заявявам, 
както заявих и при избирането ми за Председател на Общински съвет – Враца, че ще 
направя всичко възможно да популяризирам работата на общинските съветници във Враца. 
Моето разбиране е, че всички ние дължим пълна прозрачност и ежедневен отчет за работата 
си на гражданите на Враца и начина те да получават този отчет е през медиите. В тази 
публична дейност не съм пренебрегнала предложение или мнение на нито един общински 
съветник, избран от гражданите на Враца, без значение на неговата партийна 
принадлежност. 

В заключение бих искала да изразя твърдата си убеденост, че работещ Общински 
съвет, в който се представят идеи и позиции и се защитават открито и публично е в полза на 
гражданите на Община Враца, а не в техен ущърб. Затова и в бъдещата ми работа ще се 
ръководя от прости принципи: да изразявам открито мнението и позицията си, да защитавам 
достойнството на Общински съвет – Враца и моите колеги общински съветници и да 
зачитам гражданите на Враца като правя работата на Общински съвет – Враца публично 
достояние. 

 
 
 

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  


