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П Р О Т О К О Л   № 62 

 

 Днес 04.11.2010 година от 09,00 часа се проведе редовно заседание на Общински 

съвет – Враца. 

 Присъстваха 33 общински съветници.  

 Отсъства: Д.Димитрова, Ил.Костов, К.Семкова и М.Николова 

Председателят на Общинския съвет – г-жа Малина Николова отсъства от 

заседанието на ОбС – Враца. Съгласно чл.17, ал.3, т.3 от Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет – Враца, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, функцията на Председателстващ заседанието изпълни Бойко 

Борисов Ничев – Заместник-председател на ОбС – Враца. Председателстващият обяви 

кворум в залата и откри заседанието в съответствие с чл.49, ал.1 от Правилника за 

организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му 

с общинската администрация. 

 Председателстващият заседанието на общинския съвет – г-н Бойко Ничев даде 

думата за разисквания и предложения по проекта за дневен ред.  

Беше направено следното предложение за изменение на проекта за дневен ред: 

Да бъде оттеглена от дневният ред докладна записка относно: Откриване на 

процедура за продажба на обособен обект, частна общинска собственост. 

Докладната записка беше оттеглена от вносителя Мария Петрова – Общински 

съветник. 

След проведените разисквания, общинският съвет реши заседанието да протече при 

следния дневен ред:  

1.Полагане на клетва от новоизбран кмет на кметство. 

2.Питания 

3.Предложение за сключване на споразумение за сътрудничество между Община 

Враца, Областна администрация Враца и Областна администрация Плевен за подготовка и 

последваща реализация на съвместен проект: „Ефективно управление чрез създаване на 

качествени предпоставки за изпълнение на политиките на областно и общинско 

ниво” по бюджетна линия BG051PO002/10/1.3-04, подприоритет 1.3. „Ефективна 

координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, приоритетна 

ос 1. „Добро управление” на Оперативна Програма „Административен Капацитет”. 

       Докладва: д-р Костадин Шахов 

       Кмет на Община Враца 

4.Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от незастроен 

урегулиран поземлен имот – УПИ XXVIII-5017, кв.316, ж.к. „Толбухин юг” по действащия 

Устройствен план на гр.Враца. 

       Докладва: д-р Костадин Шахов 

       Кмет на Община Враца 

5.Продажба  на земя, частна общинска собственост, в полза на собственика на 

законно  построена в нея сграда, съставляваща  урегулиран поземлен имот –   УПИ І, 
кв.27, ж.к.Медковец, гр.Враца. 

       Докладва: д-р Костадин Шахов 

       Кмет на Община Враца 

6.Продажба на земя, частна общинска собственост, в полза на собственика на 

законно построена в нея сграда, съставляваща урегулиран поземлен имот - УПИ XVIII, 

кв.121, ж.к.„Дъбника”, гр.Враца. 

       Докладва: д-р Костадин Шахов 

       Кмет на Община Враца 

7.Продажба на земя, частна общинска собственост, в полза на собственика на 

законно построена в нея сграда, съставляваща урегулиран поземлен имот - УПИ IV, кв.72, 

ж.к.„Река Лева”, гр.Враца. 

       Докладва: д-р Костадин Шахов 
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       Кмет на Община Враца 

8.Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост през 2010г., относно разпореждане с недвижими имоти частна общинска 

собственост, находящи се на територията на община Враца. 

       Докладва: д-р Костадин Шахов 

       Кмет на Община Враца 

9.Предварително съгласие за промяна предназначението на поземлен имот – 

публична общинска собственост във връзка с инвестиционно намерение за изграждане на 

фотоволтаично съоражение. 

       Докладва: д-р Костадин Шахов 

       Кмет на Община Враца 

10.Прекратяване осигуряването и изплащането на възнаграждение като управител 

на „Специализирана болница за пневмо-фтизиатрични заболявания – Враца” ЕООД 

(СБПФЗ) на д-р Марияна Стоянова Маркова. 

       Докладва: Малина Николова 

       Председател на ОбС – Враца    

11.Разни 

 

Дневния ред беше приет със следния вот:  

ГЛАСУВАЛИ: 

ЗА – 23; 

ПРОТИВ – 1; 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1. 

 

След станалите разисквания Общински съвет взе следните решения:  

 

1. Полагане на клетва от новоизбран кмет 

на кметство 
 Г-н Нанко Илиев Тодоров – новоизбран 

кмет на с. Вировско положи клетва.  

2. Питания. 

Д-р К.Шахов отговори на питания 

поставени на предишното заседание на 

ОбС – Враца. 

Бяха отправени следните питания: 

Цв.Димитров: Относно 

нерегламентирано събиране на пари в 

общинските детски заведения – Какви 

мерки предприема кметската 

администрация за осигуряване на 

нормални условия за протичане на 

възпитателния и учебен процес в 

детските заведения и предотвратяване 

на злоупотреби? 

К.Илиев: 1.Относно Решение № 

648/16.06.2010г. – Кога ще бъде внесен 

такъв проект за решение, кога ще 

направено преместването и най-вече 

осигурени ли са помещения годни за 

работа?  

2. Относно училището в с.Бели извор – 

Ще можете ли Вие да разпоредите на 

Дирекция „АПИО” да си свърши 

работата и да намери договора за 

възложения ремонт през 2007г., за да се 
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потърси отговорност от фирмата 

извършила този ремонт? Какви стъпки 

ще предприемете в тази насока, за да 

защитите интересите и парите на 

общината, защото явно служителите й 

не са заинтересовани? 

М.Младенов: Относно договори за наем 

на: Вилата на Балкана, Стол за хранене 

и сградите на ул. „Георги Апостолов” – 

Има ли още такива договори за наем, 

които не са разглеждани от Общински 

съвет – Враца и на каква тарифа са 

сключвани тези договори?  

М.Драганов: Относно изпълнение на 

Решение № 384/02.04.2009г. – 

Отпочната ли е процедурата и до какво 

ниво е стигнала – Агенция за пътна 

инфраструктура или Министерство на 

регионалното развитие и 

благоустройство? 

Цв.Дамяновска: Относно площадка за 

събиране на отпадъци намираща се до 

бившия Противочумен институт – Да се 

сформира комисия, да се влезе в 

сметището и да се установи дали 

наистина има опасни за живота и 

здравето отпадъци на това място. 

К.Илиев: Напомня за Протокола за 

общественото обсъждане относно 

съгласие за издаване на комплексно 

разрешително на „Холсим България”, 

който протокол би трябва да съпътства 

документите на „Холсим България” за 

т.н. общественото обсъждане. 

Вл.Христов: 1.Относно незаконен 

паркинг разположен не далеч от 

площад „Св.Софроний Врачански” – 

Извършавали ли сте в края на май 

месец последващи действия? Смятате 

ли да извършите? Както дали сте 

извършили цялостна проверка в 

Община Враца колко такива паркинги 

се намират на публична общинска 

собственост? 

2.Относно проблема с бездомните 

кучета – Как се изпълнява програмата? 

Колко кучета са преминали? Има ли 

намерение звеното, което се занимава 

да прочисти поне от идеалния център 

сборищата от бездомни кучета? 

 

3. Предложение за сключване на 

споразумение за сътрудничество между 
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Община Враца, Областна 

администрация Враца и Областна 

администрация Плевен за подготовка и 

последваща реализация на съвместен 

проект: „Ефективно управление чрез 

създаване на качествени 

предпоставки за изпълнение на 

политиките на областно и общинско 

ниво” по бюджетна линия 

BG051PO002/10/1.3-04, подприоритет 

1.3. „Ефективна координация и 

партньорство при разработване и 

провеждане на политики”, приоритетна 

ос 1. „Добро управление” на 

Оперативна Програма 

„Административен Капацитет”. 

Докладва: д-р Костадин Шахов 

Кмет на Община Враца 

 

 

Изказаха се: Ани Василева, 

М.Младенов, В.Стаменов, В.Драганов, 

Цв.Димитров, В.Атанасов, Ем.Пеняшки 

и К.Илиев 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 794 

 

 ОТНОСНО: Предложение за сключване на споразумение за сътрудничество 

между Община Враца, Областна администрация Враца и Областна администрация 

Плевен за подготовка и последваща реализация на съвместен проект: „Ефективно 

управление чрез създаване на качествени предпоставки за изпълнение на 

политиките на областно и общинско ниво” по бюджетна линия BG051PO002/10/1.3-

04, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и 

провеждане на политики”, приоритетна ос 1. „Добро управление” на Оперативна 

Програма „Административен Капацитет” 
 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 59 и чл. 61, ал.1 и ал. 2, т.1, т.2, т.3 и т.4а от 

ЗМСМА, както и във връзка с чл. 6, ал. 2 от Закона за финансово управление и контрол в 

публичния сектор (ЗФУКПС): 

 

РЕШИ: 

 

 1.Общинският съвет – Враца, дава съгласие за сключване на споразумение за 

сътрудничество с Областна администрация Враца и Областна администрация Плевен, с 

цел подготовка и последваща реализация на съвместен проект: „Ефективно управление 

чрез създаване на качествени предпоставки за изпълнение на политиките на областно и 

общинско ниво” по бюджетна линия BG051PO002/10/1.3-04, подприоритет 1.3. 

„Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, 

приоритетна ос 1. „Добро управление” на Оперативна Програма „Административен 

Капацитет” и одобрява предложения проект на споразумение за сътрудничество. 
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 2.Общински съвет – Враца упълномощава кмета на Общината да подпише 

споразумението за сътрудничество с Кандидат - Областна администрация Враца и 

Партньор - Областна администрация Плевен. 

 3.Общински съвет – Враца упълномощава кмета на Общината да представлява 

Община Враца, като страна по споразумението за сътрудничество. 

 4.Общински съвет – Враца одобрява споразумението за сътрудничество с Областна 

администрация Враца и Областна администрация Плевен. 

 

ГЛАСУВАЛИ ЗА РЕШЕНИЕ № 794: 

ЗА – 19: Б.Ничев;  В.Лещарска; Вл.Ценов; Д.Георгиев; Ем.Пеняшки; К.Илиев; К.Беков; 

К.Апостолов; М.Драганов; М.Калистратов; Н.Найденова; П.Пешлейски; П.Тодоров; 

Р.Тошева; Р.Христов; Р.Антов; С.Илчева; Ц.Митов и Цв.Димитров.   

ПРОТИВ –  НЯМА. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 6: В.Драганов: Ем.Георгиев; Кр.Богданов; М.Ангелова; 

М.Младенов и Цв.Дамяновска. 

ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 794. 

 

4. Прекратяване на съсобственост чрез 
продажба на общинската част от 

незастроен урегулиран поземлен имот – 

УПИ XXVIII-5017, кв.316, ж.к. 

„Толбухин юг” по действащия 

Устройствен план на гр.Враца. 

Докладва: д-р Костадин Шахов 

Кмет на Община Враца 

 

 

Изказаха се: д-р К.Шахов, М.Младенов, 

Р.Антов, Цв.Димитров, Кр.Богданов, 

Ем.Георгиев и Н.Дакева 

 

 

 Р Е Ш Е Н И Е  № 795 

 

ОТНОСНО: Прекратяване на 

съсобственост чрез продажба на 

общинската част от незастроен 

урегулиран поземлен имот - УПИ 

ХХVІІІ-5017, кв.316, ж.к.”Толбухин 

юг” по действащия Устройствен план 

на гр.Враца 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 

РЕШИ: 

 

Не приема внесения проект за решение. 

 

ГЛАСУВАЛИ ЗА РЕШЕНИЕ №795: 

ЗА – 17: Б.Банчев; Вл.Ценов; Ем.Георгиев; К.Илиев; К.Беков; К.Апостолов; М.Петрова; 

М.Калистратов; М.Младенов; Н.Найденова; П.Пешлейски; П.Тодоров; Р.Христов; 

Р.Антов; С.Илчева; Ст.Дамянов и Ц.Митов.   

ПРОТИВ –  1: Вл.Христов. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 12: Б.Ничев; В.Атанасов; В.Драганов; В.Лещарска; Д.Георгиев; 

Ем.Пеняшки; Кр.Богданов; М.Ангелова; М.Драганов; Р.Тошева; Цв.Димитров и 

Цв.Дамяновска. 

НЕ СЕ ПРИЕМА РЕШЕНИЕ №795.  

 

5. Продажба  на земя, частна общинска 

собственост, в полза на собственика на 

законно  построена в нея сграда, 

съставляваща  урегулиран поземлен имот 

–   УПИ І, кв.27, ж.к.Медковец, гр.Враца. 

Докладва: д-р Костадин Шахов 

Кмет на Община Враца 

 

 

Изказаха се: Р.Антов 

 Р Е Ш Е Н И Е  № 796 

 

 

ОТНОСНО:  Продажба  на земя, 

частна общинска собственост, в полза 

на собственика на законно  построена 

в нея сграда, съставляваща  

урегулиран поземлен имот –   УПИ І, 

кв.27, ж.к.Медковец, гр.Враца  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
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РЕШИ: 

1.Приема експертна оценка от 27.09.2010 

г. на лицензиран оценител инж.Евгени 

Филипов, съгласно която  пазарната  

стойност  на  земята, частна общинска 

собственост, съставляваща УПИ І, кв.27, 

ж.к.Медковец, гр.Враца (или поземлен 

имот с идентификатор 12259.1025.550 по 

Кадастралната карта), целият с площ 746 

м2
, 

 актуван с акт №1258/28.06.2007 г., в 

които въз основа на учредено право на 
строеж законно е построена сграда, 

собственост на Апостол Христов Иванов, 

възлиза  на:  

• 46 190
.00

 лв. без ДДС (словом: 

четиридесет и шест хиляди сто и 

деветдесет лева без данък добавена 

стойност) или по 62
.33

 лв./м2
. 

2.На основание чл.35 ал.3 от Закона за 

общинската собственост, чл.36 и чл.37 от 
Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско 

имущество - възлага на Кмета на 

Община-Враца, да проведе процедура за 

продажба на земята, частна общинска 

собственост, съставляваща УПИ І, кв.27, 

ж.к.Медковец, гр.Враца (или поземлен 

имот с идентификатор 12259.1025.550 по 

Кадастралната карта), в полза на 
собственика на законно построената в 

нея сграда, по одобрената  в т.1 цена. 

 

ГЛАСУВАЛИ ЗА РЕШЕНИЕ №796: 

ЗА – 19: Б.Банчев; Вл.Ценов; Ем.Георгиев; К.Илиев; К.Беков; К.Апостолов; М.Петрова; 

М.Калистратов; М.Младенов; Н.Найденова; П.Пешлейски; П.Тодоров; Пл.Димитров; 

Р.Христов; Р.Антов; С.Илчева; Ст.Дамянов; Ц.Митов и Цв.Димитров.   

ПРОТИВ –  1: Вл.Христов. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 11: Б.Ничев; В.Атанасов; В.Драганов; В.Лещарска; Д.Георгиев; 

Ем.Пеняшки; Кр.Богданов; М.Ангелова; М.Драганов; Р.Тошева и Цв.Дамяновска. 

ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №796.   

 

6. Продажба на земя, частна общинска 

собственост, в полза на собственика на 

законно построена в нея сграда, 

съставляваща урегулиран поземлен 

имот - УПИ XVIII, кв.121, 

ж.к.„Дъбника”, гр.Враца. 

Докладва: д-р Костадин Шахов 

Кмет на Община Враца 

 

Изказаха се: Р.Антов 

 

 Р Е Ш Е Н И Е  № 797 

 

ОТНОСНО:  Продажба  на земя, частна 

общинска собственост, в полза на 

собственика на законно  построена в нея 

сграда, съставляваща  урегулиран 

поземлен имот –   УПИ ХVІІІ, кв.121, 

ж.к.”Дъбника”, гр.Враца.  

     

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

РЕШИ: 

1.Приема експертна оценка от 27.09.2010 г. 
на лицензиран оценител инж.Евгени 

Филипов, съгласно която  пазарната  
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стойност  на  земята, частна общинска 

собственост, съставляваща УПИ ХVІІІ, 
кв.121, ж.к.”Дъбника”, гр.Враца или 

поземлен имот с идентификатор 

12259.1010.235 по Кадастралната карта, 

целият с площ 500 м2
, 

 актуван с акт за 

частна общинска собственост 
№1379/25.06.2008 г., в които въз основа на 
учредено право на строеж законно е 

построена сграда, собственост на н-ци на 

Ангел Ангелов - ЕТ”АВДИ”, възлиза  на:  

• 49 480
.00

 лв. без ДДС (словом: 

четиридесет и девет хиляди 

четиристотин и осемдесет лева без 
данък добавена стойност) или по 98

.96
 

лв./м2
. 

2.На основание чл.35 ал.3 от Закона за 

общинската собственост, чл.36 и чл.37 от 
Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско 

имущество - възлага на Кмета на Община-

Враца, да проведе процедура за продажба на 

земята, частна общинска собственост, 
съставляваща УПИ ХVІІІ, кв.121, 

ж.к.”Дъбника”, гр.Враца или поземлен имот 
с идентификатор 12259.1010.235 по 

Кадастралната карта, в полза на 

собствениците на законно построената в нея 

сграда, по одобрената  в т.1 цена.  

 

ГЛАСУВАЛИ ЗА РЕШЕНИЕ №797: 

ЗА – 22: Б.Банчев; В.Стаменов; Вл.Ценов; Д.Георгиев; Ем.Георгиев; К.Илиев; К.Беков; 

К.Апостолов; Кр.Богданов; М.Петрова; М.Калистратов; М.Младенов; Н.Найденова; 

П.Пешлейски; П.Тодоров; Пл.Димитров; Р.Христов; Р.Антов; С.Илчева; Ст.Дамянов; 

Ц.Митов и Цв.Димитров.   

ПРОТИВ –  1: Вл.Христов. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 6: Б.Ничев; В.Атанасов; В.Лещарска; Ем.Пеняшки; М.Ангелова и 

Р.Тошева. 

ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №797.   

 

7. Продажба на земя, частна общинска 

собственост, в полза на собственика на 

законно построена в нея сграда, 

съставляваща урегулиран поземлен 

имот - УПИ IV, кв.72, ж.к.„Река Лева”, 

гр.Враца. 

Докладва: д-р Костадин Шахов  

Кмет на Община Враца 

 

Изказаха се: Цв.Димитров и ВлХристов 

 Р Е Ш Е Н И Е  № 798 

 

ОТНОСНО:  Продажба  на земя, частна 

общинска собственост, в полза на 

собственика на законно  построена в нея 

сграда, съставляваща  урегулиран 

поземлен имот –   УПИ ІV, кв.72, 

ж.к.”Река Лева”, гр.Враца. 

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

РЕШИ: 

1.Приема експертна оценка от 20.10.2010 г. 
на лицензиран оценител инж.Даниела 

Върбанова, съгласно която  пазарната  

стойност  на  земята, частна общинска 

собственост, съставляваща УПИ ІV, кв.72, 
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ж.к.”Река Лева”, гр.Враца или поземлен 

имот с идентификатор 12259.1013.493 по 

Кадастралната карта, целият с площ 233 м2
, 

 

актуван с акт за частна общинска 

собственост №1802/27.09.2010 г., в които 

въз основа на учредено право на строеж 

законно е построена сграда, собственост на 

ЕТ”Витка Младенова”, представлявана от 
Витка Младенова Димитрова, възлиза  на:  

• 18 910
.00

 лв. без ДДС (словом: 

осемнадесет хиляди деветстотин и 

десет лева без данък добавена 

стойност) или по 81
.16

 лв./м2
. 

2.На основание чл.35 ал.3 от Закона за 

общинската собственост, чл.36 и чл.37 от 
Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско 

имущество - възлага на Кмета на Община-

Враца, да проведе процедура за продажба на 
земята, частна общинска собственост, 
съставляваща УПИ ІV, кв.72, ж.к.”Река 

Лева”, гр.Враца или поземлен имот с 

идентификатор 12259.1013.493 по 

Кадастралната карта, в полза на собственика 

на законно построената в нея сграда, по 

одобрената  в т.1 цена. 

 

ГЛАСУВАЛИ ЗА РЕШЕНИЕ №798: 

ЗА – 23: Б.Банчев; В.Стаменов; Вл.Ценов; Ем.Георгиев; Ем.Пеняшки; К.Илиев; К.Беков; 

К.Апостолов; Кр.Богданов; М.Петрова; М.Ангелова; М.Калистратов; М.Младенов; 

Н.Найденова; П.Пешлейски; П.Тодоров; Пл.Димитров; Р.Христов; Р.Антов; С.Илчева; 

Ст.Дамянов; Ц.Митов и Цв.Димитров.   

ПРОТИВ –  1: Вл.Христов. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 6: Б.Ничев; В.Атанасов; В.Лещарска; Д.Георгиев; М.Драганов и 

Р.Тошева. 

ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №798.   

  

8. Актуализиране на Програмата за 

управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост през 2010г., 
относно разпореждане с недвижими 

имоти частна общинска собственост, 

находящи се на територията на община 

Враца. 

Докладва: д-р Костадин Шахов 

Кмет на Община Враца 

  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 799 

 

  ОТНОСНО: Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост през 2010г., относно  разпореждане с недвижими 

имоти частна общинска собственост, находящи се на територията на Община Враца. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
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РЕШИ: 

 

1.Приема експертни оценки на лицензирани оценители, относно пазарната стойност 

на недвижими имоти, частна общинска собственост, включени в Програмата за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2010г. и непродадени, 

поради липса на кандидати,  както следва:  
 

No 

  
Вид на имота Местонахождение 

Акт 

за 

ОС  

Площ 

 

  

 в  м
2
 

Актуализир

ана пазарна 

стойност 

 в  лв. 

(без ДДС) 
1 2 3 4 5 6 

1. 

Незастроен 

урегулиран 

поземлен имот, 

отреден за 

комплексно 

застрояване /ниско 

застрояване до 10м/ 

гр.Враца, 

УПИ ХІХ, кв.121, 

ж.к.”Дъбника”,  

п.и. с идентификатор 

12259.1010.250 

1427 494
.00

 

34 700
.00 

(по 70
.24

 

лв/м2
) 

2. 

Незастроен 

урегулиран 

поземлен имот, 

отреден за 

комплексно 

застрояване /ниско 

застрояване до 10м/ 

 гр.Враца, 

УПИ ХІХ, кв.121, 

ж.к.”Дъбника”,  

п.и. с идентификатор 

12259.1010.249 

1428 369
.00

 

26 000
.00 

(по 70
.46

 

лв/м2
) 

3. 

Незастроен 

урегулиран 

поземлен имот, 

отреден за  жилищ. 

строителство 

 

гр.Враца, 

УПИ VІІІ - 833,832,828 

, кв.200, ж.к.”Втори 

юни”,  

п.и. с идентификатор 

12259.1018.226 по 

Кадастралната карта 

с адрес: ул. „Георги 

Бързашки” № 3 

1595 226
.00

 

39 400
.00 

(по 

174
.34лв/м2

) 

4. 

Незастроен 

урегулиран 

поземлен имот, 

отреден за жилищно 

строителство 

с.Челопек 

УПИ VIIІ , кв.4  
1404 760

.00
 

6620
.00 

(по  8
.70 

лв/м2
) 

5. 

Незастроен 

урегулиран 

поземлен имот, 

отреден за жилищно 

строителство 

с.Челопек, 

УПИ  VII, кв.4  
1405 540

.00
 

4 700
.00 

(по  8
.70 

лв/м2
) 

6. 

Незастроен 

урегулиран 

поземлен имот, 

отреден за жилищно 

строителство 

с.Челопек, 

УПИ VI кв.4  
1406 765

.00
 

6 650
.00 

(по  8
.70 лв/м2

) 

7. 
Незастроен 

урегулиран 

с.Челопек, 

УПИ  V, кв.4 
1407 775

.00
 6 740

.00 



 10 

поземлен имот, 

отреден за жилищно 

строителство 

(по  8
70  

лв/м2
) 

8. 

Незастроен 

урегулиран 

поземлен имот, 

отреден за жилищ. 

строителство 

с.Челопек, 

УПИ ІV, кв.4   
1408 510

.00
 

4 540
.00 

(по  8
90 лв/м2

) 

9. 

Незастроен 

урегулиран 

поземлен имот, 

отреден за жилищ. 

строителство 

с.Челопек, 

УПИ IІІ, кв.4 
1409 490

.00
 

4360
.00 

(по  8
.90 

лв/м2
) 

10. 

Незастроен 

урегулиран 

поземлен имот, 

отреден за жилищно 

строителство 

с.Челопек, 

УПИ IІ, кв.4 
1410 555

.00
 

4 830
.00 

(по  8
.70 

лв/м2
) 

11. 

Незастроен 

урегулиран 

поземлен имот, 

отреден за жилищ. 

строителство 

с.Челопек 

УПИ IX, кв. 4  
1403 580

.00
 

5 070
.00 

(по  8
.75 

лв/м2
) 

12. 

 Незастроен 

урегулиран 

поземлен имот 

отреден за магазин 

с.Челопек, 

УПИ X, кв.4 
1402 

  
215

.00
 

  

2 690
.00 

(по  12
50 

лв/м2
) 

13. 

Незастроен 

урегулиран 

поземлен имот, 

отреден за жилищ. 

строителство 

с.Челопек, 

УПИ XІ, кв.4 
1401 660

.00
 

5 750
.00 

(по  8
.70лв/м2

) 

14. 

Незастроен 

урегулиран 

поземлен имот, 

отреден за жилищ. 

строителство 

с.Челопек, 

УПИ XІІ, кв.4  
1400 620

.00
 

5 430
.00 

(по  8
.75 

лв/м2
) 

15. 

Незастроен 

урегулиран 

поземлен имот, 

отреден за  жилищ. 

строителство 

с.Челопек, 

УПИ XІІI, кв.4 
1399 550

.00 
4 800

.00 

(по  8
70 лв/м2

) 

       
2.На основание разпоредбите на чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.35 ал.1 от Закона за 

общинската собственост и чл.35 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, приета от ОбС Враца -  възлага на Кмета на Община 

Враца да извърши продажба на имотите  по т.1 след  провеждане на публично оповестен 

търг, с първоначална тръжна стойност на имотите одобрената в т.1. 
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ГЛАСУВАЛИ ЗА РЕШЕНИЕ №799: 

ЗА – 24: Б.Банчев; В.Стаменов; Вл.Ценов; Ем.Георгиев; К.Илиев; К.Беков; К.Апостолов; 

Кр.Богданов; М.Петрова; М.Ангелова; М.Драганов; М.Калистратов; М.Младенов; 

Н.Найденова; П.Пешлейски; П.Тодоров; Пл.Димитров; Р.Тошева; Р.Христов; Р.Антов; 

С.Илчева; Ст.Дамянов; Ц.Митов и Цв.Димитров.   

ПРОТИВ –  НЯМА. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 3: Б.Ничев; В.Лещарска и Д.Георгиев. 

ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №799.   

 

9. Предварително съгласие за промяна 

предназначението на поземлен имот – 

публична общинска собственост във 

връзка с инвестиционно намерение за 

изграждане на фотоволтаично 

съоражение. 

Докладва: д-р Костадин Шахов 

Кмет на Община Враца 

 

Изказаха се: д-р К.Шахов, В.Драганов, 

Пл.Димитров, Цв.Димитров и 

Вл.Христов 

 Р Е Ш Е Н И Е  № 800 

 

ОТНОСНО:  Предварително съгласие 

за промяна предназначението на 

поземлен имот – публична общинска 

собственост във връзка с 

инвестиционно намерение за 

изграждане на фотоволтаично 

съоръжение 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

 

РЕШИ: 

 

Оттегля внесения проект за решение. 

 

10. Прекратяване осигуряването и 

изплащането на възнаграждение като 

управител на „Специализирана 

болница за пневмо-фтизиатрични 

заболявания – Враца” ЕООД (СБПФЗ) 

на д-р Марияна Стоянова Маркова. 

Докладва: Бойко Ничев 

Зам.председател на ОбС – Враца 

Председателстващ заседанието на 

ОбС – Враца    

 

Изказаха се: В.Драганов, В.Атанасов, 

М.петрова, Р.Антов, М.Младенов, 

Вл.Христов, К.Илиев и Цв.Димитров 

 

При обсъждане на докладната записка 

бяха направени следните предложения 

за изменение и допълнение на проекта 

за решение: 

1.Управителя да завърши договора за 

управление и тогава да се пенсионира 

Предложението беше подложено на 

гласуване при следния вот: 

ЗА – 8, 

ПРОТИВ – 2 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 12. 

Не се прие направеното предложение. 

2. Да отпадне вторият абзац от проекта 

 Р Е Ш Е Н И Е  № 801 

 

ОТНОСНО: Прекратяване 

осигуряването и изплащането на 

възнаграждение като управител на 

„Специализирана болница за пневмо-

фтизиатрични заболявания – Враца” 

ЕООД (СБПФЗ) на д-р Марияна 

Стоянова Маркова   

 
 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 

 
На основание чл.21, ал.2, във връзка с 

чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.94, ал.1 

от КСО и във връзка с предстоящо 

пенсиониране на д-р Марияна Стоянова 

Маркова, 

 

РЕШИ: 

Прекратява осигуряването и 

изплащането на възнаграждение по 

договор за управление на д-р Марияна 

Стоянова Маркова, считано от 

01.11.2010 година. Възстановява 

изплащането на възнаграждение по 

договор за управление на д-р Марияна 
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за решение, а именно: „През периода от 

01.11.2010г. до 04.11.2010г. функциите 

на управител на „Специализирана 

болница за пневмо-фтизиатрични 

заболявания – Враца” ЕООД (СБПФЗ) 

се възлагат на д-р Биляна Василева 

Иванова – началник КДО към 

„Специализирана болница за пневмо-

фтизиатрични заболявания – Враца” 

ЕООД (СБПФЗ).” 

Предложението бе подложено на 

гласуване и прието със следния вот: 

ЗА – 19, 

ПРОТИВ – 4, 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1. 

Стоянова Маркова, считано от 

05.11.2010 година.  

 

 

ГЛАСУВАЛИ ЗА РЕШЕНИЕ №801 

ЗА – 21; 

ПРОТИВ –  2; 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 5. 

ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №801.   

 

11. Разни.   

 
След изчерпване на дневния ред, Председателстващият закри заседанието в 11,10 часа. 

 

 

 

Бойко Ничев 

Зам.председател на ОбС – Враца, 

 Председателстващ заседанието на ОбС – Враца    
           

 

 

      

Изготвил протокола: 

   Цветелина Йорданова  

 


