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П Р О Т О К О Л   № 69 

 

 Днес 22.02.2011 година от 09,00 часа се проведе редовно заседание на Общински 

съвет – Враца. 
 Присъстваха 33 общински съветници.  

 Отсъстващи:Б.Банчев, М.Петрова, К.Беков и Ил.Костов.  
Председателят на Общинския съвет – г-жа Малина Николова обяви кворум в залата и 

откри заседанието в съответствие с чл.49, ал.1 от Правилника за организацията и дейността 
на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация. 

 Председателят на общинския съвет – г-жа Малина Николова даде думата за 
разисквания и предложения по проекта за дневен ред.  

Не се направиха предложения за допълнения и изменения. Общинският съвет реши 

заседанието да протече при следния дневен ред:  

 

1.Питания. 
2.Изменение в  Решение  № 867 по Протокол № 67/25.01.2011 г. на Общински съвет – 

Враца. 
       Докладва: Мария Петрова 

       Общински съветник 

3.Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, в Община 
Враца през 2011г. 

       Докладва: д-р Костадин Шахов 

       Кмет на Община Враца 

4.Отчет за състоянието на общинския дълг за 2010г. 
       Докладва: д-р Костадин Шахов 

       Кмет на Община Враца 

5.Утвърждаване бюджетни сметки на oбщински предприятия. 
       Докладва: д-р Костадин Шахов 

       Кмет на Община Враца 

6. Разни. 

 

Дневния ред се прие със следния вот:  

ГЛАСУВАЛИ: 

ЗА – 23; 

ПРОТИВ – НЯМА; 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА. 

 

След станалите разисквания Общински съвет взе следните решения:  
1. Питания. 

Д-р К.Шахов отговори на питания 
поставени общински съветници на 
предходно заседание на ОбС – Враца. 
Общински съветници поставиха 
следните питания: 
Цв.Димитров: 1.Относно заем за 
„Воден цикъл”: Такъв заем ще се взема 
ли или не, макар и от следващ 

общински съвет? 2. Относно депо за 
ТБО: Ще се поема ли общински дълг за 
изграждане на депо за ТБО няма ли да 
се поема? И евентуално за някои други 

обекти? 
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В.Стаменов: Относно поделението: 
Какво е виждането на общината и какво 
е Вашето лично виждане? 

К.Илиев: 1. Относно издигане на 
паметник или мемориал: Ще бъде ли в 
приоритетите на общината в близко 
бъдеще да бъде издигнат паметник или 

мемориал в чест на хилядите Врачани 

загинали при аварии, катастрофи и 

бедствия? Има ли общината визия за 
почитане паметта на цивилните 
граждани, нелепо загинали от 
разрушителните бомбардировки над 

Враца? 2. Моля да ми бъде 
предоставена информация за 
регистрираните по адрес лица в с.Бели 

извор за периода 2009 – 2010 година. 
Р.Антов: Относно изменението на такса 
смет: Граждани се интересуват защо се 
бавят съобщенията, които се получават 
по пощата за размера на дължимите 
такси и данъци и дали това ще стане до 

края на месеца? 

2. Изменение в  Решение  № 867 по 

Протокол № 67/25.01.2011 г. на 
Общински съвет – Враца. 
Докладва: Мария Петрова 

Общински съветник 

 

Изказаха се: Ем.Георгиев, В.Драганов, 
м.Младенов, К.Илиев и Цв.Димитров 
 

По време на разискванията се направи 

следното предложение за изменение на 
проекта за решение: 
План за проходи от приватизация в 
размер на 1 303 681 лева да се увеличи 

на 7 000 000 лева. 
Предложението се подложи на 
гласуване при следния вот: 
ЗА – 7, 

ПРОТИВ – 3, 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 14. 

Не се прие направеното предложение. 

 Р Е Ш Е Н И Е  № 890 

 

 

ОТНОСНО: Изменение в  Решение  № 

867 по Протокол № 67/25.01.2011 г. на 

Общински съвет – Враца  

 

ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ 

 

РЕШИ: 

 

Не приема внесения проект за решение. 

 

ГЛАСУВАЛИ ЗА РЕШЕНИЕ № 890: 

ЗА – 18: Вл.Ценов; Д.Димитрова; Ем.Георгиев; Ем.Пеняшки; К.Семкова; К.Илиев; 
К.Апостолов; Кр.Богданов; М.Николова; М.Калистратов; Н.Найденова; П.Пешлейски; 

Р.Христов; Р.Антов; С.Илчева; Ст.Дамянов; Т.Василева и Ц.Митов. 
ПРОТИВ –  НЯМА. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 10: Б.Ничев;  В.Стаменов; В.Атанасов; В.Лещарска; Д.Георгиев; 
М.Драганов; М.Младенов; П.Тодоров; Р.Тошева и Цв.Димитров.   
НЕ СЕ ПРИЕМА РЕШЕНИЕ № 890. 
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3. Програма за управление и 

разпореждане с имоти, общинска 
собственост, в Община Враца през 
2011г. 
Докладва: д-р Костадин Шахов 

Кмет на Община Враца 

 

Изказаха се: д-р К.Шахов, 
инж.П.Аврамова, Р.Антов, В.Драганов, 
С.Илчева, Ем.Георгиев, Цв.Димитров, 
М.Младенов и Н.Дакева 
 

По време на дебатите вносителят 
направи следното предложение: В 

решението да се запише: Приема 
актуализация на „Програма  за 
управление и разпореждане с имотите – 

общинска собственост през 2011 г.” 

  

Р Е Ш Е Н И Е  № 891 

 

ОТНОСНО: Приемане актуализация на „Програма за управление и разпореждане с 

имотите - общинска собственост през 2011г.” 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 

 

На основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА във вр. с чл.8, ал.9 от Закона за общинската 
собственост 

 

РЕШИ: 

        Приема актуализация на „Програма  за управление и разпореждане с имотите – 

общинска собственост през 2011 г.” 

 

П Р О Г Р А М А 

 

ЗА  УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ   

С  ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  

В ОБЩИНА ВРАЦА ПРЕЗ  2011 г. 

І.  ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ. 

 Придобиването, управлението и разпореждането с недвижими и движими имоти – 

собственост на общината се извършва под контрол на Общински съвет, съобразно 

разпоредбите на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, приета с Решение № 292 от 2008 год. на ОбС-Враца и Наредбата за управление 
и разпореждане с общински жилища, приета с Протокол № 27  от 29.01.2009 год. на ОбС-

Враца. 
 Основен приоритет, залегнал в Стратегията за развитие на Общината, е 
повишаването на  собствените приходи в общинския бюджет, реализирани при правилно 

управление на частната и публична общинска собственост.  

          Настоящата програмата отразява намеренията на Община Враца за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост през 2011г. Тя съдържа: 
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1. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с 
придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост; 

2. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за 
предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала 
на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за 
предоставяне на концесия; 

3. Описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост 
и способите за тяхното придобиване. 

 

           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 2008 – 2011 година и Стратегията за управление на общинската 
собственост, приета от Общинския съвет. 
 

           ІІ. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ  

           Съгласно Главните регистри на общинската собственост – публична и частна, в 
Община има съставени общо 1 682 акта за общинска собственост (публична и частна). 
Отписани, след извършване на разпоредителни действия, са 431 броя акта. 
            

Структурирана по вид и предназначение на имотите общинската собственост е 

посочена в Таблица № 1. 

                          Таблица № 1 

№ по 

ред 
Вид на имота 

Брой 

актове 

1. Незастроени поземлени имоти 434 

2. Застроени нежилищни имоти 

- сгради 

- части от сгради 

 

100 

79 

3. Детски градини и ясли 36 

4. Училища 39 

5. Здравни заведения 20 

6. Културни институти 9 

7. Читалища 13 

8. Спортни имоти 19 

9. Сгради на кметства 17 

10. Жилищни имоти   771 

11. Язовири 17 

12. Земеделски земи от общинския поземлен фонд 117 

13. Гори и земи от общинския горски фонд 11 

Общо: 1682 

 

   Към настоящия момент Община  Враца е собственик на 261 сгради,   137 части от 
сгради и терени, върху които са изградени временни постройки и монтирани гаражни 

клетки. След влизане в сила на новоизградения регулационен план, за новообразуваните 
общински имоти, както и  имотите за които има промяна, ще бъде предпиета процедура за 
съставяне на досиета и актове за общинска собственост. 
 

Начинът на ползване и видът на имотите е представен в Таблица № 2. 

                                 Таблица № 2 

Начин на ползване № 

по 

ред 

Вид на 

имота Отдадени 
Отдадени с 

Отдадени За Свободни Общо          
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под наем,          

бр. 

разрешително 

бр. 

на 

концесия 

бр. 

безвъзмездно 

ползване,   

бр. 

 

 бр. 

 

бр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Сгради 9 
- 

- 63 20 92 

2. 
Части от 

сгради 
79 

- 
- 7 7 93 

3. 
Терени 

общ.обсл. 
243 

- 
7 - 395 645 

4. 

Терени 

гаражни 

клетки 

660 

 

  200 860 

4. Гаражи 2 - - - 2 4 

5. 
Летни 

тераси 
- 

65 
- - - 65 

6. 
Земеделска 

земя 
36 

- 
- - 30 66 

 

Общо: 

 

1029 65 7 70 654 1825 

 

Към края на м. декември на 2010 г. действащите договори за отдадени под наем имоти и 

части от имоти ОС са 1119. 

 

Действащите договори за отдадени под наем имоти са разпределени по предназначение 

съгласно Таблица № 3. 

             Таблица № 3 

№ по 

ред 
Предназначение 

Брой 

договори 

1. 

Обекти за търговия,  офис, производствени дейности, 

услуги, гаражни клетки, реклама и др., изградени върху 

общински терени 

1119 

2. Земеделски земи 36 

3. Гаражи 4 

4. Политически партии 4 

5. Неправителствени организации 1 

6. Лекари 31 

Общо 1195 

 

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 
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бул.”2 юни”/бл.Химик/   1  1 

жк.”Младост”  69 13  82 

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 

Бул.”М.Орозов”   1  1 

Жк.”Сениче”  24 40 37 101 

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”  199 104 88 391 

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 9 422 200 135 766 

 

              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” 2 

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.”Руен” 1 

Всичко: 59 
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Земеделската земя – ливади, пасища и мери по населени места е посочена в Таблица № 

6.  

                                  Таблица № 6 

№ 

по 

ред 

Населено място Площ на ливадите, 

мерите и пасищата 

(дка) 

в т.ч. ОПФ 

 

(дка) 

в т.ч. чл.19 (само 

ливади, мери и 

пасища) 

(дка) 

1 2 3 4 5 

2  с. Баница  2540.399 63.754 2476.645 

3  с. Бели извор  3194.99 753.767 2441.223 

4  с. Веслец 798.014 0 798.014 

5  с. Вировско 1028.794 781.838 246.956 

6 с. Власатица 1692.181 722.11 970.071 

7 гр. Враца 13.720 13.720 0 

8 с. Върбица 797.398 784.218 13.18 

9 с. Голямо Пещене 2678.353 2193.327 485.026 

10 с. Горно Пещене 1111.319 848.14 263.179 

11 с. Девене 1207.764 55.82 1151.944 

12 с. Згориград 618.4 28.254 590.146 

13 с. Косталево 3815.259 2060.888 1754.371 

14 с. Лиляче 3527.891 1677.365 1850.526 

15 с. Лютаджик 3309.556 962.78 2346.776 

16 с. Мало Пещене 1002.199 0 1002.199 

17 с. Мраморен 3068.703 2207.293 861.41 

18 с. Нефела 1051.351 729.474 321.877 

19 с. Оходен 1748.494 0 1748.494 

20 с. Паволче 1129.105 266.038 863.067 

21 с. Тишевица 1443.852 1402.925 40.927 

22 с. Три кладенци 3464.612 0 3464.612 

23 с. Челопек 1662.219 1164.331 497.888 

24 с. Чирен 6706.844 6536.812 170.032 

25 с. Кулата и Бистрец 235.663 0 235.663 

 Общо: 47 847.08 23 252.854 24 594.226  

 

Съгласно чл. 25 ал. 1 от ЗСПЗЗ /Закон за собствеността и ползването на земеделските 
земи/ ливадите, пасищата и мерите се предоставят за ползване при отглеждането на 
животни. 

 Отдадените под наем на земеделски производители животновъди за 2009г. – 2010 г. 
са  3 741,368 дка.  
 

Земеделската земя – частна общинска собственост по населени места и размер на 

отделните имоти е посочена в Таблица №7:  

Таблица № 7 

Частна общинска собственост 

Под 3 дка от 3 до 10 дка над 10 дка Общо 

 

№ 

по 

ред 

Населено 

място 

бр. 
площ, 

дка 
бр. площ, дка бр. 

Площ, 

дка 
бр. 

площ, 

дка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Баница 0 0 3 17.229 3 149.754 6 166.983 
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2. Лютаджик 13 19.873 8 39.336 8 291.149 29 350.358 

3. Паволче 9 15.239 1 6.816 2 38.657 12 99.369 

4. Девене 13 12.994 5 31.618 2 64.076 20 108.688 

5. Лиляче 0 0 1 9.726 4 832.653 5 842.379 

6. Косталево  12 22.075 16 107.069 47 425.831 75 554.975 

7. 
Голямо 

Пещене 
3 4.275 7 41.92 29 7530.618 

39 7576.813 

8. Три Кладенци 1 360.001 0 0 0 0 1 360.001 

9. Бели Извор 0 0 2 15.606 8 331.294 10 346.900 

10. Власатица 1 0.492 3 12.791 5 629.355 9 642.638 

11. Згориград 12 12.985 5 21.928 5 103.602 22 138.515 

12. Горно Пещене 11 21.109 12 70.762 20 986.856 43 1078.727 

13. Веслец 5 6.668 3 22.002 12 606.78 20 635.450 

14. Нефела 3 3.457 5 25.134 1 210.183 9 238.774 

15. Вировско 6 9.952 8 45.691 11 618.941 25 674.584 

16. Тишевица 3 5.728 2 11.800 3 147.682 8 165.210 

17. Оходен 7 9.230 14 74.260 6 90.934 27 174.424 

18. Чирен 3 2.639 3 17.061 7 293.728 13 313.428 

19. Мраморен 12 9.435 1 4.965 0 0 13 14.400 

20. Челопек 2 2.158 3 32.577 24 2746.456 29 2781.191 

21. Върбица 86 115.742 53 288.302 14 558.614 153 962.688 

22. Враца 0 0 1 3.640 1 52.125 2 55.765 

23. 
Враца-
квартали 

0 0 0 0 0 0 
0 0 

24. Мало Пещене 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общо: 202 634. 052 156 907.233 212 
16 

709.286 570 18 282.26 

 

Земеделска  земя  - собственост на закрити училища по населени места е посочена в 

Таблица №8 

Таблица № 8 

НТП  в т. ч. № 

по 

ред 

Населено 

място 

бр. имоти 

нива мера,пас. др. вид 

Общо  

площ / дка 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Власатица 2 2   150.000 

2. Върбица 1 1   12.999 

3. Голямо 

Пещене 
1 1   262.399 

4. Горно Пещене 1 1   10.001 

5. Девене 20 13   671.831 

    4   199.741 

     3  59.875 

6. Косталево 1 1   24.944 

7. Тишевица 4 3    172.818 

     1 29.359 

8. Чирен 23 16   484.675 

    5   281.065 

     2 45.304 

 Общо:      
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Разпределението на горския фонд, собственост на Община Враца по населени места е 

посочен в Таблица № 9 

                        Таблица № 9 

№ по ред Населени места Гори в 

горски 

фонд,дка 

Гори в 

земеделски 

земи,дка 

ОБЩО: 

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 

 

Търговските дружества с общинско участие са посочени в Таблица № 10 

 

          Таблица № 10 

№ 

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 „В и К”  АД, Враца 20 

 

IІI.   ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ  ПРИХОДИ  И  НЕОБХОДИМИТЕ  

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И 

РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМУЩЕСТВО – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  

 

№ 

по 

ре

д 

 

Вид  дейност 

Прогнозни 

стойности в 

лв. 

  

ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ 

 

 А.   ОТ   УПРАВЛЕНИЕ  НА  ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  

1. Отдаване под наем на помещения, терени, язовири и общински жилища 976000 

2. Отдаване под наем на движими вещи 7350 

3. Отдаване под аренда на земеделска земя 230000 

4. Концесии 70000 

5. Дивиденти 86639 

 Всичко от управление на имоти-общинска собственост 1 369 989 

 Б.   ОТ   РАЗПОРЕЖДАНЕ С  ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  

1. Продажба на имоти-общинска собственост – ДМА 800000 

2. Учредени вещни права – НДМА 120000 
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3. Продажба на общинска земя – УПИ и ПИ 1681 270 

 Всичко от разпореждане с имоти-общинска собственост 2 601 270 

 
 

ВСИЧКО ПРИХОДИ  

3 971 259 

 

 

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ  

 

 

1. 
За технически дейности (скици, вписване на АОС, оцифряване на УПИ и 

др.) 

15000 

2. За изготвяне на експертни оценки  5000 

3. За обявления 10000 

4.  Възлагане на добив на дървесина 8000 

5. Финансово икономически анализи, във връзка с обявяване на концесии 21000 

  

ВСИЧКО РАЗХОДИ 

 

59000 

 

Приходите от общинско имущество  са обвързани с проектобюджета за 2011 год. на 
Община Враца.  
 

IV.  ОПИСАНИЕ  НА ИМОТИТЕ,  КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ 

ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА  ПРОДАЖБА, ЗА  

УЧРЕДЯВАНЕ  НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА  ИЛИ  ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 

КОНЦЕСИЯ 

 

А.  ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ВРАЦА  ИМА НАМЕРЕНИЕ  ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ 

          Към момента под наем са отдадени 52 бр.помещения, 645 бр. терени за поставяне на 
сглобяеми конструкции с търговско или стопанско предназначение, 860 броя терени за 
поставяне на сглобяеми гаражи, 771 бр. общински жилища- апартаменти, 19  бр. водоеми,  

4393,22 дка земеделски земи, в това число 3 741,368 дка пасища и мери. 

За имотите, към които има траен интерес за наемане под наем (най-вече терени в 
централната градска част и в ж. к. „Дъбника”), трябва да продължи процедурата за отдаване 
под наем с цел придобиването на ежегодни приходи в общинския бюджет, което ще доведе 
до финансова стабилност на общината. 

1. Общински нежилищни имоти  

1.1.Терени за поставяне на сглобяеми конструкции с търговско или стопанско 

предназначение 

Проблем за Община Враца е ползването на общински терени за поставяне на 
временни обекти, изградени върху общински терени по реда на чл. 120, ал.4, от Правилника 
за приложение на ЗТСУ /отм. ДВ 6/1998 г./. Част от обектите са с лош външен вид, 

непривлекателни, с което загрозяват жилищните комплекси. Съществуват обекти, за които 
договорите за наем са прекратени, не се ползват, но все още не са демонтирани, с което се 
създава негативно обществено мнение у гражданите, които са изрядни ползватели на 
общински терени. 

До края на м. февруари Постоянната комисия за подпомагане дейността по 

управление на общинските имоти, назначена със заповед № 643/26.05.2010 г. на кмета на 
Община Враца, ще излезе с предложение относно продължаване срока на договорите за 
наем за временните обекти, изградени по реда на чл. 120, ал.4, от ППЗТСУ /отм. ДВ 6/1998 

г./ и становище относно предложената и одобрена от главния архитект схема за разполагане 
на преместваеми съоръжения, във връзка с предстоящите търгове за отдаване под наем  на 
терените. 

Общинската администрация е предприела процедури по принудително премахване на 
конструкциите, чийто наемен срок е изтекъл.  
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С Решение №829 по Протокол №64 от 07.12.2010г. на Общински съвет - Враца и 

приемо - предавателен протокол от 22.12.2010г., управлението на терените, върху които са 
монтирани гаражни клетки е възложено на ОП „Паркинги и гаражи, което ще допринесе за 
по ефективен контрол и управление на тези имоти. 

Предстои обявяване на конкурси за учредяване право на строеж върху общински 

терени в ж. к. „Сениче” и ж.к. „Дъбника” за изграждане на групи от гаражни клетки, 

съгласно предвижданията на Застроителния план на комплексите. 
1.1. Земеделски земи  

Сключените договори за отдаване под наем на земеделски земи, стопанисвани от 
Общината за стопанската 2009-2010 г. са 36 бр. Отдадените под наем или под аренда  земи 

представляват много малка част от общинския поземлен фонд.Причина за това е, че около 

40% от  земеделските имоти не са обработваеми и не се проявява интерес към тях.Бъдещата 
политика на общината е дългосрочното отдаване под аренда на земеделските земи, което ще 
даде сигурност на частните селскостопански производители и ще подобри качеството на 
земеделските земи.  

 По отношение на стопанисването на водоемите – публична общинска собственост до 

сега се прилагаше процедурата по чл.14 ал.7 от ЗОС за отдаване под наем. Нов момент при 

управлението на този вид собственост е по-дългосрочното им отдаване на концесия, което 

ще позволи на наемателите/концесионерите да извършват необходимите инвестиции, 

свързани с тази дейност, като прочистване на водоемите, укрепване на язовирните стени и 

зарибяване и др. 

2.Общински жилищни имоти 

Друго направление при отдаването под наем на частна общинска собственост са 
общинските жилища.Към 31.12.2010 г. Община Враца разполага с 886 броя общински 

жилища, в това число: 766 апартамента, 59 броя къщи и 61 броя бараки.  

Проблемни въпроси, свързани с управлението на общински жилища са: натрупване на 
стари задължения за наем и консумативи от предходни наематели; въпреки предприетите 
действия от страна на общинска администрация в 25 общински жилища продължават да 
живеят без правно основание наследници на починали наематели. 

Общинската администрация извършва постоянна актуализация и контрол на имотното и 

семейно положение на подалите молби за картотекиране и на тези които вече са 
настанени.Тече процедура по извеждане на нередовни наематели.За периода са изведени 21 

нередовни наематели на общински жилища, предстои извеждане на над 50 наематели. 

Предвид икономическата криза и основно конюнктурата на пазара на недвижими имоти 

са направени промени в Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с 

общински жилища, като е облекчен режима за продажба на общински жилища , а 

именно: 

- С решение № 700 от 29.06.2010г на Общински съвет Враца е приета Наредба за 
изменение на  Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински 

жилища, за изменение продажната цена, като същата се формира на база данъчната 
оценка на съответното жилище, увеличена 1,75 пъти /стар текст 2 пъти/; 

- С решение № 844 от 07.12.2010г на Общински съвет Враца е приета Наредба за 
изменение на  Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински 

жилища, за промени в изискванията за покупка на общ. жилище, относно МРЗ 
/минимална раб. заплата/, като от 1,5 МРЗ за едночленно семейство се заменя с 2,5 МРЗ; 

1,25 за двучленно и повече членно семейство се заменя с 2,00, както и изискването за 
липса на жилищен имот на територията на Община Враца, се заменя с за липса на 
жилищен имот на територията на гр. Враца. 

За осъществяване на жилищната политика ще се търсят начини за кредитиране на 
Община Враца по програми към МРРБ за изграждане на еднофамилни къщи за ромското 
население, които са реализирани вече в други общини. Възможни терени за такива 
мероприятия са терени в чертите на града, както и земеделски земи в близост до регулацията 
на гр. Враца, след провеждане на процедури по преотреждане или включване в регулация. 
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 А.1. Имоти, които предстои да бъдат предоставени на концесия 

 

№ ИМОТ/ОБЕКТ- ЯЗОВИРИ 

площ 

/дка./ 

1. Язовир „Влашки дол” в с. Бели извор с АОС№150/01.03.2000г. 190.305 

2. Язовир „Джуджански поток” в гр. Враца с АПОС №1229/09.05.2007 32.117 

3. Язовир „Сухия скът” в с. Мраморен  с АПОС№400/19.08.2002г. 60.127 

4. Язовир „Ливедето” в с. Върбица с АОС№152/07.08.1998г. 235.582 

5 Язовир „Косталево” в с. Косталево с АОС№148/01.03.2000г. 66.294 

6 Язовир „Дедова могила” в с. Вировско АПОС№1495/13.03.2009г. 15.761 

7 Язовир „Лесконож” в с. Голямо пещене с АОС№143/01.03.2000г. 174.573 

8 Язовир „Под кръста” в с. Тишевица с АОС№146/01.03.200 101.631 

9 Язовир „Енева” в с. Тишевица с АОС№145/01.03.2000 179.468 

10 Картинг писта  

 

А.2. Имоти за предоставяне под наем - сгради, части от сгради/помещения, терени 

 

№ ИМОТ/ОБЕКТ 

площ 

/кв.м/ 

1. Помещение в сградата на наркооп в с. Вировско  

2. Помещение в сградата на Кметството в с. Веслец 39.00 

3. Помещение в сградата на здравна служба с. Горно Пещене  33.50 

4. Бивш млекопункт в с. Баница 20.00 

5. Гаражна клетка в жил. блок “Проектант”  18.00 

6. Кафе – сутерен административна сграда в Община Враца 100.00 

7. 

Терени за монтиране на преместваеми обекти (павилиони) след 

одобрена схема от Гл. архитект в района на ж.к. „Дъбника”  и пазарна 
площадка до блок 26  

 

8. 
Общински имот, представляващ терен, в район №18, обект №236, 

находящ се в Ученическия комплекс 
32.00 

9. 
Терени за монтиране на преместваеми обекти (павилиони) след 

одобрена схема от Гл. архитект в района на ж.к. „Металург”  
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10. Помещения в сградата на ТПО(б)  

11. 
Общински терен в район №18, обект №36 представляващ бивш 

Бикарник в ж.к.”Сениче” 
200.00 

12. Част от административна сграда за кино 140.00 

13. 
Общински терен в район №18, в новият гробищен парк за 
каменоделска работилница 

43.00 

14. 
Общински терен в район №18, в новият гробищен парк за 
каменоделска работилница 

50.00 

15.  
Четири броя терени в район Болница за поставяне на преместваеми 

обекти по идеен проект на гл. архитект и одобрена схема  
 

16. 
Терени за монтиране на рекламни съоръжения на територията на 
Община Враца съгласно схема на гл. архитект 

 

 

Забележка: Поетапно ще бъдат обявявани търгове /конкурси  за отдаване под наем на имоти, 
чиито наемни договори  изтичат, във връзка с изготвена и утвърдена единна схема на терени за 
разполагане на преместваеми обекти изпълнени по идеен проект на гл. архитект на Община Враца.  

 

А.3. Земеделски земи за предоставяне под наем/аренда       

  

№ по 

ред 

Имот№, местонахождение НТП Кат Площ 

/дка/ 

Начин на 

предоставян

е 

1 037246, земл.с. Голямо Пещене Нива ІІІ 140.420 Наем 

2 040001, земл.с. Голямо Пещене Нива ІІІ 782.875 Наем 

3 041001, земл.с. Голямо Пещене Нива ІІІ 395.330 Наем 

4 042001, земл.с. Голямо Пещене Нива ІІ 632.508 Наем 

5 043001, земл.с. Голямо Пещене Нива ІІ 331.616 Наем 

6 043002, земл.с. Голямо Пещене Нива ІІ 193.331 Наем 

7 044001, земл.с. Голямо Пещене Нива ІІІ 363.526 Наем 

8 045017, земл.с. Голямо Пещене Нива ІІІ 211.508 Наем 

9 045022, земл с. Горно Пещене Нива V 10.001 аренда 

10 065001, земл. с. Власатица Нива V 57.360 аренда 

11 065002, земл. с. Власатица Нива V 92.640 аренда 

12 245005, земл. с. Върбица Нива VІІ 12.999 аренда 

13 006029, земл. с. Чирен Нива ІІІ 18.698 аренда 

14 010034, земл. с. Чирен Нива ІІІ 16.602 аренда 
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15 010041, земл. с. Чирен Нива ІІІ 6.890 аренда 

16 010042, земл. с. Чирен Нива ІІІ 5.888 аренда 

17 011050, земл. с. Чирен Нива ІІІ 8.032 аренда 

18 013019, земл. с. Чирен Нива VІІ 9.996 аренда 

19 018019, земл. с. Чирен Нива ІІІ 15.012 аренда 

20 126005, земл. с. Чирен Нива ІІІ 83.996 аренда 

21 30420, земл.с. Охрид Нива ІІІ 274.75 аренда  

22 30700, земл.с. Охрид Нива ІІІ 97.06 аренда  

23 30430, земл.с. Охрид Пасище
, мера 

ІІІ 87.92 наем 

24 30750, земл.с. Охрид Пасище
, мера 

ІІІ 90.27 наем 

25 30690, земл.с. Охрид Пасище
, мера 

ІІІ 25.39 наем 

26 30670, земл.с. Охрид Пасище 
с 

храсти 

ІІІ 6.182 наем 

27 30680, земл.с. Охрид Пасище 
с 

храсти 

ІІІ 26.444 наем 

28 30660, земл.с. Охрид ливада ІІІ 42.140 наем 

 

А.4. Добив на неизсечена дървесина 

 

№ 

по 

ред 

Землище Имот №  НТП Куб. м. 

1 Згориград 132012 гора  1510 

2 Згориград 132005 гора  770 

 Общо:   2280 

 

Забележка:  В момента се извършва процедура по предаване  собствеността  на земеделските 
земи по чл. 19,  /резултативен фонд/, на Община Враца  от Общинска служба „Земеделие” Враца, които 
ще бъдат отдавани  под наем/аренда чрез публичен  търг с явно наддаване, след изготвяне на актове за 
общинска собственост. 

 

        Б. ИМОТИ, С КОИТО ОБЩИНА ВРАЦА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ИЗВЪРШИ РАЗПОРЕДИТЕЛНИ  

СДЕЛКИ  

 С реализиране продажбата на предложените обекти, ще изпълняваме основните 
направления от стратегията и политиката на Община Враца относно: 

• по-добро стопанисване и оформяне на градското пространство и урбанизираните 
територии чрез: актуализиране на Подробния устройствен план /ПУП/ по жилищни 
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комплекси и регламентиране на терени с траен статут за общественно обслужване както 

и на терени за строителство и поставяне на гаражни клетки; 

• финансова обезпеченост на инициативите на общината по оформяне на 
инфраструктурата, социалните дейности, дейностите в областта на здравеопазването, 

образованието, културата и туризма. Обезпечава нашето съфинансиране на защитени 

проекти. 

  

Имоти за продажба    

             

      

No 

  

Вид на имота Местонахождение 

Акт 

за 

ОС  

Площ 

  

 в  м
2
 

1 2 3 4 5 

1. 

Незастроен  урегулиран поземлен 

имот, отреден за жилищно 

строителство /ниско застрояване 
до 10м/  

гр.Враца,  ж.к.”Подбалканска”, 

ул.”Рила” кв.182-а,  УПИ ХV  - 

П.и. с идентиф.  12259.1015.226  

по Кадастрална карта 

1734 398
.00

 

2. 

Незастроен  урегулиран поземлен 

имот, отреден за жилищно 

строителство /ниско застрояване 
до 10м/ 

гр.Враца,  ж.к.”Подбалканска”, 

ул.”Рила” кв.182-а,  УПИ ХVІ  - 

П.и. с идентиф.  12259.1015.227  

по Кадастрална карта 

1735 409
.00

 

3. 

Незастроен  урегулиран поземлен 

имот, отреден за жилищно 

строителство /ниско застрояване 
до 10м/ 

гр.Враца,  ж.к.”Подбалканска”, 

ул.”Рила” кв.182-а,  УПИ ХVІІ-   

П.и. с идентиф. 12259.1015.228 по 

Кадастрална карта 

1736 419
.00

 

4. 

Незастроен  урегулиран поземлен 

имот, отреден за жилищно 

строителство /ниско застрояване 
до 10м/ 

гр.Враца,  ж.к.”Подбалканска”, 

ул.”Рила” кв.182-а,  УПИ ХVІІІ -  

П.и. с идентиф.  12259.1015.229 по 

Кадастрална карта 

1732 420
.00

 

5. 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот, отреден за  жилищно 

строителство 

гр.Враца, ж.к.”Втори юни”, 

кв.200, УПИ VІІІ - 833,832,828 ,   

п.и. с идентиф. 12259.1018.226 по 

Кадастралната карта, с адрес:  

ул. „Георги Бързашки” № 3 

1595 226
.00

 

6. 

Поземлен имот,  
ведно с масивна едноетажна 
сграда  
 

гр. Враца, ЦГЧ, кв.36, УПИ ІІІ, 

ул."Иванчо Цветков"№19 –  

п.и. с идентиф. 12259.1017.141  по 

Кадастралната карта 

636 

Поземлен  

имот: 680 

м2
 

сграда:  70 

м2
 

7. 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот /УПИ/, отреден за жилищно 

строителство  

с.Нефела, 

УПИ VІ, кв.4,  
1605 308

.00
 

8. 

 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот, отреден за жилищно 

строителство  

 

гр.Враца,  ж.к.”Река Лева”, 

кв.62,  УПИ ХІ-677  

с адрес ул."Преслав" №3,  

п.и. с идентиф.  12259.1014.212 по 

Кадастрална карта 

1604 376
.00

 

9. 
 

Незастроен урегулиран поземлен 

гр.Враца,  ж.к.”Река Лева”, 

кв.62,  УПИ Х-677  
1603 356

.00
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имот, отреден за жилищно 

строителство  

 

с адрес ул."Граф Игнатиев" №8,  

П.и. с идентиф.  12259.1014.213 по 

Кадастрална карта 

 

10. 

 

Поземлен имот, ведно с 
едноетажна жилищна сграда и 

селскостопанска сграда – 

сградите  не  се  запазват с 

постоянен  статут и е 

предвидено средноетажно 

застрояване (от 10 до 15 м), 

съгласно ЧИПУП /ПРЗ/, одобрен 

със Заповед №1527/2006 г. – 

 

 

гр.Враца,  ж.к.”Река Лева”, 

кв.62,  УПИ ІІ-679  

с адрес ул."Христо Ботев" №95,  

П.и. с идентификатор  

12259.1014.214 по Кадастрална 

карта 

  

1598 

 Поземлен 

имот: 
404

00
 

Жил.сграда:  
103

.00 

Стоп.сграда:  
55

.00
 

 

11. 

 

Поземлен имот, ведно с 
едноетажна жилищна сграда – 

сградата  не  се  запазва с 

постоянен  статут и е  

предвидено средноетажно 

застрояване (от 10 до 15 м), 

съгласно ЧИПУП /ПРЗ/, одобрен 

със Заповед №1527/2006 г.  
 

 

гр.Враца,  ж.к.”Река Лева”, 

кв.62,  УПИ V-673  

с адрес ул."Христо Ботев" №87,  

П.и. с идентификатор  

12259.1014.240 по Кадастрална 

карта 

  

1599 

 Поземлен 

имот: 
302

00
 

Жил.сграда:  
59

.00
 

 

12. 

 

Поземлен имот, ведно с две 
едноетажни жилищни сгради и 

селскостопанска сграда– сградите  

не  се  запазват с  постоянен  

статут,  предвидено ниско  

застрояване 

 ( до 10 м), съгласно ЧИПУП 

/ПРЗ/, одобрен със Заповед 

№1527/2006 г.  
 

 

гр.Враца,  ж.к.”Река Лева”, 

кв.62,  УПИ VІІІ-672  

с адрес ул."Граф Игнатиев" №4,  

П.и. с идентификатор  

12259.1014.241 по Кадастрална 

карта 

  

1602 

 Поземлен 

имот: 
254

00
 

Жил.сграда:  
60

.00 

Жил.сграда:  
38

.00 

Стоп.сграда:  
26

.00
 

13. 

 

Поземлен имот, ведно с 
двуетажна жилищна сграда, втори 

етаж от двуетажна жил.сграда и 

гараж –  без   първи  етаж  със 

съответното право на строеж  от  

двуетажната жилищна сграда  с 

идентиф. 12259.1014.215.2. 

Сградите  не  се  запазват с  

постоянен  статут,  предвидено 

средноетажно застрояване (от 10 

д0 15 м), съгласно ЧИПУП /ПРЗ/, 

одобрен със Заповед №1527/2006 

г.  
 

 

гр.Враца,  ж.к.”Река Лева”, 

кв.62,  УПИ VІ-670,671  

с адрес ул."Граф Игнатиев" №2 и 

ул."Христо Ботев" №85,  

П.и. с идентификатор  

12259.1014.215 по Кадастрална 

карта 

  

1600 

 Поз. имот: 
500

00
 

Двует. жил. 

сграда :  
І-ви ет. 81

.20
 

ІІ-ри ет. 95
.80

 

Втори етаж 

от сграда:  
76

.65 

Гараж:  

20
.00

 

14.   1615 154
.00
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Незастроен урегулиран поземлен 

имот, отреден за обществено 

строителство  

 

гр.Враца,  ж.к."Медковец", 

ж.к."Младост", кв.260,  

УПИ ХХІV,  

ул.”Кръстьо Бързаков”,  

П.и. с идентиф.  12259.1026.291 по 

Кадастрална карта 

 

15. 

 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот, отреден за общ. обслужване 
- 

 

гр.Враца, 

УПИ VІ, кв.128, ж.к.”Дъбника” - 

П.и. с идентиф. 12259.1010.210 по 

Кадастрална карта 

1272 138
.00

 

16. 

 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот, отреден за комплексно 

застрояване /ниско застрояване до 

10м/ 

 

гр.Враца, 

УПИ ХІХ, кв.121, ж.к.”Дъбника”,  

п.и. с идентиф. 12259.1010.250 по 

Кадастрална карта 

1427 494
.00

 

17. 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот, отреден за комплексно 

застрояване /ниско застрояване до 

10м/ 

 гр.Враца, 

УПИ ХІХ, кв.121, ж.к.”Дъбника”,  

п.и. с идентиф. 12259.1010.249 по 

Кадастрална карта 

1428 369
.00

 

18. 
Незастроен урегулиран поземлен 

имот, отреден за КОО  

гр.Враца, УПИ V, кв.131, 

ж.к.”Дъбника” –  

П.и. с идентиф. 12259.1010.203 по 

Кадастрална карта  

1244 1 344
.00

 

19. 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот, отреден за жил.  

строителство  

с.Мраморен, 

УПИ ІІ-431, кв.86, 
1421 1 250

.00
 

20. 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот, отреден за жил. 

строителство 

/ниско застрояване до 10м/  

 

гр.Враца, 

УПИ ХХIIІ, кв.76, ж.к.”Река 

Лева”, ул.”Хан Аспарух”  № 33  

п.и. с идентиф. 12259.1013.487 по 

Кадастрална карта 

1417 887
.00

 

21. 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот, отреден за жил. 

строителство 

 /ниско застрояване до 10м/  

 

 гр.Враца, ж.к.”Река Лева” 

УПИ ХХVIІ, кв.76,  

 ул.”Цар Симеон I”  №18  

п.и. с идентиф. 12259.1013.486 по 

Кадастрална карта 

1416 870
.00

 

22. 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот, отреден за нискоетажно 

жил. застрояване и КОО  

 

гр.Враца, ж.к.”Река Лева”, 

УПИ ІV, кв.60-а, - 

п.и. с идентиф. 12259.1014.207 по 

Кадастрална карта 

1277 479
.00

 

23. 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот, отреден за нискоетажно 

жил. застрояване и КОО  

гр.Враца, ж.к.”Река Лева”, 

УПИ ІІІ, кв.60-а - 

п.и. с идентиф. 12259.1014.206 по 

Кадастрална карта 

1278 409
.00

 

24. 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот, отреден за нискоетажно 

жил. застрояване и КОО 

гр.Враца, ж.к.”Река Лева” 

УПИ ІІ, кв.60-а - 

п.и. с идентиф. 12259.1014.205 по 

Кадастрална карта 

1279 422
.00

 

25. Незастроен урегулиран поземлен гр.Враца, ж.к.”Река Лева” 1280 471
.00
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имот, отреден за нискоетажно 

жил. застрояване и КОО  

УПИ І, кв.60-а - 

п.и. с идентиф. 12259.1014.204 по 

Кадастрална карта 

26. 

Поземлен имот, ведно с  
масивна  двуетажна                         
жилищна сграда и стопански 

сгради  

 

 

гр.Враца,  ж.к.”Околчица”, 

кв.211, УПИ ХІІІ-5016, 3169, 

п.и. с идентиф. №12259.1023.97 по 

Кадастрална карта, 

с адрес ул."Веслец"№13,  

 

1112 

Поземлен  

имот: 
425

.00
 

Сгради :  

1. двует. 

сграда:  

ЗП -128
.00

 

2. гараж:  

ЗП -14
.00 

3. гараж:  

ЗП -16
.00. 

4. стоп. 

сграда:  

ЗП – 26
.00

 

5.друга 

сграда:  

ЗП – 15
.00 

 

27. 

Поземлен имот, ведно с масивна 
двуетажна жилищна сграда  
 

гр.Враца,  ж.к.”Металург”, 

кв.90,  пл.№5149, 

п.и. с идентиф. №12259.1012.243 

по Кадастрална карта, с адрес 

ул."Поп Т. Врачански" №12,  

1103 

 Поземлен 

имот: 
236

00
 

сграда:  
І-ви ет. 
101

.00
 

ІІ-ри ет. 
101

.00
 

сутерен 

80
.00

 

28. 
Поземлен имот , ведно с масивна 
двуетажна жилищна сграда  

гр.Враца,  ж.к.”Металург”, 

кв.240-б, УПИ ІІ-5149,  с адрес 

ул."Бр. Миладинови"№3  

П.и. с идентиф. №12259.1012.299 

по Кадастрална карта 

1108 

 П.  и.: 

350
.00

 

сграда:  
І-ви ет. 97

.00
 

ІІ-ри ет. 97
.00

 

сутерен 

76
.00

 

29. 

 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот, отреден за жилищно 

строителство 

 

с.Челопек 

УПИ VIIІ , кв.4  
1404 760

.00
 

30. 

 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот, отреден за жилищно 

строителство 

 

с.Челопек, 

УПИ  VII, кв.4  
1405 540

.00
 

31. 

 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот, отреден за жил. 

строителство 

с.Челопек, 

УПИ VI кв.4  
1406 765

.00
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32. 

 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот, отреден за жил. 

строителство 

с.Челопек, 

УПИ  V, кв.4 
1407 775

.00
 

33. 

 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот, отреден за жил. 

строителство 

с.Челопек, 

УПИ ІV, кв.4   
1408 510

.00
 

34. 

 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот, отреден за жил. 

строителство 

с.Челопек, 

УПИ IІ, кв.4 
1410 555

.00
 

35. 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот, отреден за жил. 

строителство 

с.Челопек 

УПИ IX, кв. 4  
1403 580

.00
 

36. 

 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот, отреден за жил. 

строителство 

с.Челопек, 

УПИ XІ, кв.4 
1401 660

.00
 

37. 

 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот, отреден за жил. 

Строителство 

 

с.Челопек, 

УПИ XІІ, кв.4  
1400 620

.00
 

38. 

 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот, отреден за  жил. 

строителство 

с.Челопек, 

УПИ XІІI, кв.4 
1399 550

.00 

39. 

 

Незастроен  урегулиран поземлен 

имот, отреден за КОО 

с.Згориград,  

кв.28, УПИ  ХХVІ   
637 5 200

.00
 

40. 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот, за промишлена и складова 
дейност  

гр. Враца, м.”Гладно поле” 

п.и. с идентиф. 12259.727.22  по 

КК 

УПИ ІІ в кад.район 727  

1827 

 

25 008 м2

41. 
Поземлен имот /дворно място/,  

ведно с масивна   жилищна сграда  

гр.Враца,  ж.к.”Околчица”, 

кв.211, УПИ ХІ-3259, 

с адрес ул."Сан Стефано" №15,  

П.и. с идентиф. №12259.1023.99 по 

Кадастрална карта  

1110 

 Поземлен 

имот: 

416
.00

 

сграда:  
 етаж 47

.00
 

сутерен 

47
.00

  

42. 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот, отреден за обществено 

строителство 

гр.Враца, ЦГЧ1, кв.166, 

УПИ ІХ-2986,  ул.”Речка” 

П.и. с идентиф. №12259.1019.298 

по Кадастрална карта   

1182 249
.00

 

43. 

Незастроен урегулиран поземлен 

имот, отреден за жил. 

строителство 

 /ниско застрояване до 10м/  

 гр.Враца, ж.к.”Втори юни” 

УПИ І-815, кв.306,  

 ул.” Втори юни”  №44  

п.и. с идентиф. 12259.1024.38 по 

Кадастрална карта 

1282 305
.00

 

44. Незастроен урегулиран поземлен гр.Враца, УПИ ХІІІ, кв.234-а, -  
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имот, отреден за производствена  
и складова дейност  

“Източна-промишлена зона”,   

П.и. с идентиф. 12259.1021.351 

66
.00 

 

45. 
Незастроен урегулиран поземлен, 

отреден за жилищно строителство 

с.Згориград  - УПИ ХХІІ-223, 

кв.19, 
1866 980

.00
 

46. 
Незастроен урегулиран поземлен, 

отреден за жилищно строителство 
с.Паволче  - УПИ ХІV, кв.4, 1865 335

.00
 

47. 
Незастроен урегулиран поземлен, 

отреден за жилищно строителство 
с.Лютаджик  - УПИ V-160, кв.10, 1639 760

.00
 

 

 Забележка: Тече процедура по обсъждане и приемане на новоизготвен Регулационен план 

за гр.Враца. С новоизготвения Регулационен план се  обособяват общински урегулирани 

поземлени със съответно застрояване, както и предвиждане на терени с цел учредяване 
право на строеж за сгради със стопанско/търговско предназначение.След влизане в сила на 
плана за новообразуваните имоти ще се  съставят актове за общинска собственост, оценки за 
пазарната стойност на имотите и списъка за продажба на недвижими имоти частна 
общинска собственост - ще бъде актуализиран и допълнен.   

Извършва се инвентаризация на имотите в кметствата и след съставяне на актове за 
общинска собственост, имотите  които не се ползват ще бъдат включени в списъка за 
продажба. 

 

V. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРИДОБИЕ И СПОСОБИТЕ ЗА ТЯХНОТО ПРИДОБИВАНЕ 

В Закона за общинската собственост и НПУРОбИ са регламентирани способите за 
придобиване на общинска собственост. Основни аспекти, по които следва да се работи от 
общинска администрация са: 

• Прехвърляне в собственост по реда на чл.54 от ЗДС в полза на общината 
имоти които не са вече нужни на държавата; 

• Възстановени земеделски земи и гори по закон; 

• Земеделски земи – резултативен фонд, за които десет годишния срок от 
влизане плана за земеразделяне е изтекъл и които съгласно ЗСПЗЗ стават 
собственост на Община Враца; 

• Завземане на безстопанствени имоти, съгласно процедурите от НПУРОбИ, в 
полза на общината; 

• Ликвидиране на съсобствеността на общината с физически и  юридически 

лица /поземлени имоти и др./; 

• Да се прехвърлят в полза на община Враца, имоти включени в ДМА на 
Общински търговски дружества в ликвидация. 

 

VІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Настоящата програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост в Община Враца през 2011 г. се приема на основание чл.8, ал.9 от Закона 

за общинската собственост, в изпълнение на Стртегията за управление на общинската 

собственост за периода 2009 – 2011 г. По своята същност тя е отворен документ и може 

да се актуализира през годината.  

 Настоящата програма  е разработена от общинската администрация.  

 
ГЛАСУВАЛИ ЗА РЕШЕНИЕ № 891: 

ЗА – 22: В.Стаменов; Вл.Ценов; Вл.Христов; Д.Димитрова; Ем.Георгиев; Ем.Пеняшки; 

К.Семкова; К.Апостолов; Кр.Богданов; М.Николова; М.Ангелова; М.Калистратов; 
М.Младенов; Н.Найденова; П.Пешлейски; П.Тодоров; Р.Христов; Р.Антов; С.Илчева; 
Ст.Дамянов; Т.Василева и Ц.Митов. 
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ПРОТИВ –  НЯМА. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 8: Б.Ничев;  В.Атанасов; В.Драганов; В.Лещарска; Д.Георгиев; 
М.Драганов; Р.Тошева и Цв.Върбанова.   
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 891. 

 

4. Отчет за състоянието на общинския 
дълг за 2010г. 
Докладва: д-р Костадин Шахов 

Кмет на Община Враца 

 

Изказаха се: д-р К.Шахов, К.Апостолов,  
Цв.Димитров и М.Младенов 

 Р Е Ш Е Н И Е  № 892 

 

ОТНОСНО: Отчет за  състоянието на 

общинския дълг за 2010 г. 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 

 

В изпълнение на чл. 21, ал.1, т.6 от Закона 
за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 9 от Закона за 

общинския дълг, във връзка с чл. 18 от 
същия закон и раздел VIII „ Общински 

дълг” от Наредбата за съставяне, 
изпълнение и отчитане на общинския 

бюджет 
 

РЕШИ: 

 

1.Приема  отчета за  състоянието на 
общинския дълг за 2010 г. 
2.В изпълнение на чл.18 от Закона за 
общинския дълг задължава кмета да 
представи в МФ и Сметната палата 
Годишния отчет за състоянието на 
общинския дълг и Решението на 
Общинския съвет в 10-дневен срок от 
приемането му. 

 

ГЛАСУВАЛИ ЗА РЕШЕНИЕ № 892: 

ЗА – 21: В.Стаменов; Вл.Ценов; Вл.Христов; Д.Димитрова; Ем.Георгиев; Ем.Пеняшки; 

К.Семкова; К.Апостолов; Кр.Богданов; М.Николова; М.Ангелова; М.Калистратов; 
М.Младенов; Н.Найденова; П.Пешлейски; Р.Христов; Р.Антов; Ст.Дамянов; Т.Василева; 
Ц.Митов и Цв.Димитров. 
ПРОТИВ –  НЯМА. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 6: Б.Ничев;  В.Драганов; В.Лещарска; М.Драганов; Р.Тошева и 

Цв.Върбанова.   
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 892. 

 

5. Утвърждаване бюджетни сметки на 
oбщински предприятия. 
Докладва: д-р Костадин Шахов 

Кмет на Община Враца 

  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 893 

 

ОТНОСНО : Утвърждаване  бюджетни сметки на Общински предприятия  

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 
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В изпълнение на § 1, т. 1, от Закона общинските бюджети, чл. 13, чл. 15 и чл. 16 от  раздел 

IV „Финансиране” от Наредбата за създаване,управление и контрол на общинските 
предприятия 

 

РЕШИ: 

 

Утвърждава бюджетни сметки на Общински предприятия както следва: 
 

1.Общинско предприятие „Паркинги и гаражи”: 

Утвърждава бюджетна сметка за разходи с общински характер в дейност 8 32 831 

“Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата” в размер на 
223 100 лв., съответно: 

 

§ 01-01 „Заплати на персонала по трудови правоотношения”           108 000 лв. 
§ 02-02 „За персонал по извънтрудови правоотношения”                                                                                                                         1 000 лв.  
§ 02-05 „Изплатени суми за СБКО”              3 240 лв. 
§ 05-51 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО”            14 163 лв. 
§ 05-60 „Здравно-осигурителни вноски от работодатели”              6 046 лв. 
§ 05-80 „Вноски за ДЗПО” от работодатели”              2 590 лв. 
§ 10-13 „Постелен инвентар и облекло”              4 461 лв. 
§ 10-15 „Материали”               3 400 лв. 
§ 10-16 „Вода, горива и енергия”               1 500 лв. 
§ 10-20 „Разходи за външни услуги”             30 000 лв. 
§ 10-30 „Текущ ремонт”             12 000 лв. 
§ 10-51 „Командировки в страната”                  700 лв. 
§ 52 00 „Основен ремонт на ДМА”              36 000 лв. 
 

 Утвърждава месечен планов фонд за заплати за 2011 година в дейност 8 32 831 

„Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата”  в размер на 9 

000 лв. 
 

2.Общинско предприятие „Обредни дейности”: 

Утвърждава бюджетна сметка за разходи с общински характер в дейност 7 32 745 

“Обредни домове и зали” в размер на 100 745 лв., съответно: 

 

§ 01-01 „Заплати на персонала по трудови правоотношения”             60 242 лв. 
§ 02-02 „За персонал по извънтрудови правоотношения”               4 500 лв. 
§ 02-05 „Изплатени суми за СБКО”              1 807 лв. 
§ 05-51 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО”              6 122 лв. 
§ 05-60 „Здравно-осигурителни вноски от работодатели”              2 988 лв. 
§ 05-80 „Вноски за ДЗПО” от работодатели”              1 486 лв. 
§ 10-13 „Постелен инвентар и облекло”              1 000 лв. 
§ 10-15 „Материали”              6 000 лв. 
§ 10-16 „Вода, горива и енергия”              1 800 лв. 
§ 10-20 „Разходи за външни услуги”            14 200 лв. 
§ 10-62 „Разходи за застраховки”                 600 лв. 
 

 Утвърждава месечен планов фонд за заплати за 2011 година в дейност 7 32 745 

“Обредни домове и зали”  в размер на 5 020 лв. 
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 3.Общинско предприятие „Спорт и туризъм”: 

     3.1. Утвърждава бюджетна сметка за разходи с общински характер в дейност 7 22 714 

„Спортни бази за спорт за всички” в размер на 318 173 лв., съответно: 

 

§ 01-01 „Заплати на персонала по трудови правоотношения”          175 992 лв. 
§ 05-51 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО”            17 555 лв. 
§ 05-60 „Здравно-осигурителни вноски от работодатели”              8 448 лв. 
§ 05-80 „Вноски за ДЗПО” от работодатели”              5 852 лв. 
§ 10-13 „Постелен инвентар и облекло”              5 466 лв. 
§ 10-15 „Материали”            10 500 лв. 
§ 10-16 „Вода, горива и енергия”            54 000 лв. 
§ 10-20 „Разходи за външни услуги            12 600 лв. 
§ 10-30 „Текущ ремонт”            19 000 лв. 
§ 10-40 „Платени данъци, мита и такси”             1 320 лв. 
§ 10-91 „Други разходи за СБКО”             5 280 лв. 
§ 10-98 „Други некласифицирани разходи”              2 160 лв. 
 

     3.2. Утвърждава бюджетна сметка за разходи с общински характер в дейност 8 52 865 

“Други дейности по туризма” в размер на 83 227 лв., съответно: 

 

§ 01-01 „Заплати на персонала по трудови правоотношения”            38 160 лв. 
§ 05-51 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО”              4 263 лв. 
§ 05-60 „Здравно-осигурителни вноски от работодатели”              1 832 лв. 
§ 05-80 „Вноски за ДЗПО” от работодатели”                 812 лв. 
§ 10-15 „Материали”              4 000 лв. 
§ 10-16 „Вода, горива и енергия”            14 000 лв. 
§ 10-20 „Разходи за външни услуги”              9 000 лв. 
§ 10-30 „Текущ ремонт”              5 325 лв. 
§ 10-62 „Разходи за застраховки”              1 440 лв. 
§ 10-91 „Други разходи за СБКО”              1 145 лв. 
§ 10-98 „Други некласифицирани разходи”              3 250 лв. 

 

Утвърждава месечен планов фонд за заплати за 2011 година съответно: в дейност 7 

22 714 „Спортни бази за спорт за всички” в размер на 14 666 лв., в дейност 8 52 865 “Други 

дейности по туризма” в размер на 3 180 лв. 
 

 4.Общинско предприятие „Социални дейности”: 

     4.1. Утвърждава бюджетна сметка за разходи с общински характер в дейност 3 02 336 

“Столове”  в размер на 398 800 лв., съответно: 

 

§ 10-11 „Храна”            340 000 лв. 
§ 10-15 „Материали”               8 000 лв. 
§ 10-16 „Вода, горива и енергия”              39 500 лв. 
§ 10-20 „Разходи за външни услуги”                9 000 лв. 
§ 10-30 „Текущ ремонт”                1 000 лв. 
§ 10-51 „Командировки в страната”                  500 лв. 
§ 10-62 „Разходи за застраховки”                  800 лв. 
 

     4.2. Утвърждава бюджетна сметка за разходи с общински характер в дейност 5 32 524 

“Домашен социален патронаж” в размер на 259 818 лв., съответно: 

 

§ 01-01 „Заплати на персонала по трудови правоотношения”            57 806 лв. 
§ 05-51 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО”              6 673 лв. 
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§ 05-60 „Здравно-осигурителни вноски от работодатели”              2 775 лв. 
§ 05-80 „Вноски за ДЗПО” от работодатели”                 900 лв. 
§ 10-11 „Храна”          125 000 лв. 
§ 10-13 „Постелен инвентар и облекло”              1 950 лв. 
§ 10-15 „Материали”             13 720 лв. 
§ 10-16 „Вода, горива и енергия”            34 160 лв. 
§ 10-20 „Разходи за външни услуги”              8 100 лв. 
§ 10-30 „Текущ ремонт”              2 000 лв. 
§ 10-40 „Платени данъци, мита и такси”              1 000 лв. 
§ 10-51 „Командировки в страната”                 500 лв. 
§ 10-62 „Разходи за застраховки”              3 500 лв. 
§ 10-91 „Други разходи за СБКО”              1 734 лв. 
 

     4.3. Утвърждава бюджетна сметка за разходи с общински характер в дейност 5 32 525 

“Клубове на пенсионера, инвалида и др.” в размер на 62 982 лв., съответно: 

 

§ 01-01 „Заплати на персонала по трудови правоотношения”            30 241 лв. 
§ 02-08 „Обезщетения на персонала”             2 820 лв. 
§ 05-51 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО”              3 612 лв. 
§ 05-60 „Здравно-осигурителни вноски от работодатели”              1 452 лв. 
§ 05-80 „Вноски за ДЗПО” от работодатели”                 350 лв. 
§ 10-13 „Постелен инвентар и облекло”                 900 лв. 
§ 10-15 „Материали”              2 500 лв. 
§ 10-16 „Вода, горива и енергия”             14 800 лв. 
§ 10-20 „Разходи за външни услуги”              4 400 лв. 
§ 10-30 „Текущ ремонт”              1 000 лв. 
§ 10-91 „Други разходи за СБКО”                 907 лв. 
 

     4.4. Утвърждава бюджетна сметка за разходи с общински характер в дейност 5 32 589 

“Други служби и дейности по социалното осигуряване” в размер на 714 480 лв., съответно: 

 

§ 01-01 „Заплати на персонала по трудови правоотношения”            289 260 лв. 
§ 02-08 „Обезщетения на персонала”               9 575 лв. 
§ 05-51 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО”              32 604 лв. 
§ 05-60 „Здравно-осигурителни вноски от работодатели”              13 884 лв. 
§ 05-80 „Вноски за ДЗПО” от работодатели”                5 000 лв. 
§ 10-11 „Храна”           252 000 лв. 
§ 10-13 „Постелен инвентар и облекло”               7 980 лв. 
§ 10-15 „Материали”               9 600 лв. 
§ 10-16 „Вода, горива и енергия”             65 800 лв. 
§ 10-20 „Разходи за външни услуги”              10 100 лв. 
§ 10-30 „Текущ ремонт”              10 000 лв. 
§ 10-91 „Други разходи за СБКО”                8 677 лв. 
 

     4.5. Утвърждава бюджетна сметка за разходи с общински характер в дейност 8 62 898 

“Други дейности по икономиката” в размер на 31 000 лв., съответно: 

 

§ 10-15 „Материали”              2 000 лв. 
§ 10-16 „Вода, горива и енергия”            25 000 лв. 
§ 10-20 „Разходи за външни услуги”              4 000 лв. 

 

Утвърждава месечен планов фонд за заплати за 2011 година съответно: в дейност  5 32 

524 “Домашен социален патронаж” в размер на 4 817 лв., в дейност 5 32 525 “Клубове на 
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пенсионера, инвалида и др.” в размер на 2 520 лв., в дейност 5 32 589 “Други служби и 

дейности по социалното осигуряване” в размер на 24 105 лв. 
 

Възлага на Кмета на Община Враца да отрази бюджетните сметки в бюджета по пълна 
бюджетна класификация и по тримесечия. 
 

ГЛАСУВАЛИ ЗА РЕШЕНИЕ № 893: 

ЗА – 19: В.Стаменов; Вл.Ценов; Д.Димитрова; Ем.Георгиев; Ем.Пеняшки; К.Семкова; 
К.Апостолов; Кр.Богданов; М.Николова; М.Ангелова; М.Калистратов; М.Младенов; 
Н.Найденова; П.Пешлейски; Р.Христов; Р.Антов; Ст.Дамянов; Т.Василева и Ц.Митов. 
ПРОТИВ –  1: В.Драганов. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 7: Б.Ничев; В.Лещарска; Вл.Христов; Д.Георгиев; М.Драганов; 
Р.Тошева и Цв.Върбанова.   
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 893. 

 

6. Разни.   

 

След изчерпване на дневния ред, Председателят на общински съвет закри заседанието в 
10,45 часа. 

 

 

 

Малина Николова 
Председател на ОбС – Враца, 

           

 

 

      

Изготвил протокола: 
   Цветелина Йорданова  
 


