
 1 

П Р О Т О К О Л   № 73 
 

 Днес 25.05.2011 година от 10,00 часа се проведе редовно заседание на Общински 
съвет – Враца. 
 Присъстваха 32 общински съветници.  
 Отсъства: Б.Банчев, К.Семкова, К.Илиев, Н.Найденова и Пл.Димитров 

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.  

 
Направиха се следните предложения за допълнения на проекта за дневен ред: 
 
1. Да отпадне от проекта за дневен ред Докладна записка относно: Предоставяне 

безвъзмездно право на ползване на „ВРАЧАНСКА МИТРОПОЛИЯ” гр.Враца, върху сгради, 
издадени в поземлен имот с идентификационен № 12259.1020.295 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на гр.Враца с административен адрес ул. „Тодор Балабанов” № 1 и 
на нейно място като т.12 да влезе Докладна записка относно: Предоставяне за безвъзмездно 
ползване на спортен обект - Зала „Вестител”, находяща се в ж.к. „Толбухин юг”, кв. 424, 
УПИ VІ-2949,4407 по плана на гр. Враца на „КЛУБ ПО БОРБА БОТЕВ -93” -  Враца 

Предложението се подложи на гласуване и се прие със следния вот: 
ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА – 23; 
ПРОТИВ – НЯМА; 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1. 
 
 2.Като т.24 в дневният ред да се включи Докладна записка относно:  Промяна във 
финансирането на Спортно училище „Св.Климент Охридски” - Враца  
Предложението се подложи на гласуване и се прие със следния вот: 
ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА – 24; 
ПРОТИВ – НЯМА; 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА. 
 
 3.Като т.25 в дневният ред да се включи Предложение за даване на средства на БКС 
изразходвани във връзка с издръжката на „Студентско общежитие – Враца” 
Предложението се подложи на гласуване при следния вот: 
ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА – 10; 
ПРОТИВ – 1; 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 11.  
Не се прие направеното предложение. 
 

4.Като т.26 в дневният ред да се включи Предложение за обсъждане на референдум за 
с.Нефела 
Предложението се подложи на гласуване и се прие със следния вот: 
ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА – 13; 
ПРОТИВ – 5; 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 6.  
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След проведените разисквания, общинският съвет реши заседанието да протече при 
следния дневен ред:  

1.Питания. 
2.Откриване на пенсионерски клубове в с.Косталево и с.Върбица, Община Враца 
       Докладва: д-р Михаил Шарков 

        Зам.кмет на Община Враца  
3.Приемане на Програма за развитие на туризма в община Враца през 2011 година. 
       Докладва: д-р Михаил Шарков 
       Зам.кмет на Община Враца 
4.Приемане Отчета за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и 

Превантивно-информационен център – гр. Враца за 2010г. 
       Докладва: д-р Михаил Шарков 
       Зам.кмет на Община Враца 
5.Обявяване на част от УПИ с идентификатор 12259.1012.52 по кадастралната карта 

на гр.Враца, кв. 93 в ж.к. „Металург” – публична общинска собственост за частна общинска 
собственост. 

       Докладва: инж. Петя Аврамова 
       Зам.кмет на Община Враца 
6.Обявяване на част от УПИ с идентификатор 12259.1012.52 по кадастралната карта 

на гр.Враца – публична общинска собственост за частна общинска собственост. 
       Докладва: инж. Петя Аврамова 
       Зам.кмет на Община Враца 
7.Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим 

имот – поземлен имот с идентификатор 12259.1019.314 по Кадастралната карта или УПИ V-
2497, кв.150, ЦГЧ по действащия Устройствен план на гр.Враца. 

       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 
8.Продажба на земя, частна общинска собственост, съставляваща урегулиран 

поземлен имот – УПИ III-47, кв.3 по плана на с.Челопек в полза на собственика на законно 
построена в него жилищна сграда. 

       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 
9.Актуализация на списъка на групите общински жилища по вид, брой и 

местонахождение. 
       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 
10.Утвърждаване на извънсъдебна спогодба със Синдикат на българските учители, с 

която се уреждат финансовите задължения на Община Враца по Изпълнителен лист, издаден 
на 30.11.2007г. по г.д.№ 72 от 2006г. по описа на Врачански окръжен съд, задълженията на 
Община Враца по Договор за наем от 15.07.2008г,, както и неговото прекратяване. 

       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 
11.Приемане на Наредба за условията и реда за набиране и разпределяне на 

средствата за капитални вложения, за подобряване на материалната база на Общинската 
администрация и за допълнително материално стимулиране на служителите от Община 
Враца 

       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 
12. Предоставяне за безвъзмездно ползване на спортен обект - Зала „Вестител”, 

находяща се в ж.к. „Толбухин юг”, кв. 424, УПИ VІ-2949,4407 по плана на гр. Враца на „КЛУБ 
ПО БОРБА БОТЕВ -93” -  Враца 

       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 
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13. Удостояване със званието „Почетен гражданин на Враца” и награждаване с 
„Наградата на Враца” за 2011 година 

       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца  
14.Приемане на финансовите отчети и Информация за финансово-икономическите 

резултати за 2010г. на лечебните заведения – търговски дружества със 100% общинско 
участие 

       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 
15.Приемане на финансовите отчети и Информация за финансово-икономическите 

резултати за 2010 година на търговските дружества със 100% общинско участие и 
дружествата с дялово участие на Община Враца. 

       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 
16.Обявяване на 02 юни 2011 година (четвъртък) – Ден на Христо Ботев и загиналите 

за свободата на България за неработен ден. 
       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 
17.Включване в Програмата за приватизация за 2011год. на обособен обект, частна  

общинска  собственост 
       Докладва: Мария Петрова 
       Общински съветник 
18.Откриване процедура за продажба на два обособени обекти, частна общинска 

собственост. 
       Докладва: Мария Петрова 
       Общински съветник 
19.Определяне размера на Международната Ботевска награда и Национална  

литературна  награда на  името на  Христо  Ботев 
       Докладва: Емил Пеняшки 
       Общински съветник  
20.Промяна в решение № 140 от 08.07.2008г. 
       Докладва: Красимир Богданов 
       Общински съветник 
21.Приемане на декларация за осъждане на геноцида над българите в Османската 

империя /1396 – 1913/. 
       Докладва: Валери Атанасов 
       Общински съветник 
22.Промяна във финансирането на Професионална гимназия по търговия и 

ресторантьорство – Враца. 
       Докладва: Малина Николова  
       Председател на ОбС – Враца 
23.Откриване на процедура по провеждане на публичен подбор за избор на управител 

и възлагане управлението на „ДКЦ-I – Враца” ЕООД. 
       Докладва: Малина Николова  
       Председател на ОбС – Враца 
24. Промяна във финансирането на Спортно училище „Св.Климент Охридски” - 

Враца  
       Докладва: Малина Николова  
       Председател на ОбС – Враца 
25. Обсъждане на референдум за с.Нефела 
       Докладва: Момчил Младенов 
       Общински съветник 
26.Разни. 



 4 

 
Дневния ред се прие със следния вот:  
ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА – 25; 
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: 
В.Драганов: Има ли в Програмата на 
общинска собственост обекти с 
нежилищна цел, колко и кои са и ако 
има такива защо не са на разположение 
на звено „Приватизация” за продажба, 
така като повеляват нормативните 
документи? 
М.Драганов: 1.Относно: Площадка за 
битови отпадъци /БО/ между бл.15 и 
бл.16 в ж.к. „Дъбника” и пътя за подход 
до нея и входа на блока: Кога ще се 
изгради подхода към площадката за БО 
и същевременно на гражданите към 
бл.16, вх.Д? 2.Относно: Въведени 
задължителни комбинирани менюта от 
ОП „Диетично хранене”: Кога ще бъдат 
премахнати тези менюта? 
М.Младенов: Относно: Пълен финансов 
отчет на ФК „Ботев-Враца”. Да се внесе 
в Общински съвет – Враца поне до края 
на мандата. 

  

 
2. Откриване на пенсионерски клубове в 

с.Косталево и с.Върбица, Община 
Враца 
Докладва: д-р Михаил Шарков 
Зам.кмет на Община Враца  
 
Изказаха се:д-р М.Шарков, Р.Тошева и 
В.Драганов 

 Р Е Ш Е Н И Е  № 965 
 

ОТНОСНО: Откриване на пенсионерски 
клубове в с.Косталево и с.Върбица, 
Община Враца 
  

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  
 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във 
връзка с  чл.6,ал.2,т.1 от Правилника за 
организацията и дейността на клубовете на 
пенсионерите и инвалидите в Община Враца 
и при мотиви подробно изложени в 
докладната записка  

                                                     
РЕШИ: 

1. Разкрива Клуб на пенсионера в с.Върбица, 
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Община Враца. 
2. Разкрива Клуб на пенсионера в 
с.Косталево, Община Враца. 
3. Възлага на Кмета на Община Враца да 
упражни правата си съгласно Правилника за 
организацията и дейността на клубовете на 
пенсионерите и инвалидите в Община 
Враца. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 965: 
ЗА – 27 
ПРОТИВ –  НЯМА. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 965 
 
3. Приемане на Програма за развитие на 

туризма в община Враца през 2011 
година. 
Докладва: д-р Михаил Шарков 
Зам.кмет на Община Враца 
 
Изказаха се: д-р М.Шарков, 
М.Младенов, Цв.Димитров,  
В.Драганов и М.Калистратов 

 Р Е Ш Е Н И Е  № 966 
 

ОТНОСНО: Приемане на Програма за 
развитие на туризма в община Враца през 
2011 година 
  

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и 
във връзка с чл.10, ал.1   от  Закона за 
туризма и при мотиви подробно изложени в 
докладната записка  

                                                                               
РЕШИ: 

 
Приема на първо четене Програма за 
развитие на туризма в община Враца през 
2011 година. 

 
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ВРАЦА ЗА 2011 ГОДИНА 

 
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Годишната програма за развитие на туризма в Община Враца за  2011 година, 

разработена на основание чл.10 ал.1 от Закона за туризма е  оперативен документ за 
реализация на основните приоритети и цели за развитието на общината.   

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

 
II. ЦЕЛИ 

 
Основните цели  на  Годишната  програма  за  развитие  на  туризма  във Враца  са: 

       1.Повишаване привлекателността на община Враца и превръщането и в туристически 
център чрез целенасочено и функционално използване на природните и антропогенните 
дадености на региона, утвърждаването и като туристическа дестинация в България, 
страните от Европейския съюз и другите основни  чуждестранни  пазари.    
        2.Повишаване привлекателността на  общия туристически продукт на Враца чрез 
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благоустрояване  на  инфраструктурата,  обслужваща  туризма,  чрез  развитие  на 
туристическите  атракции, опазване, подобряване състоянието и   експониране на 
културно-историческото  наследство,  както  и  чрез  контрол  на качеството  на 
туристическите услуги. Тази цел ще бъде постигната единствено на база изграждане и 
поддържане на добре функциониращи  партньорства  между  Община  Враца  като  
водеща  институция, браншовите туристически  сдружения и всички местни фактори, които 
формират туристическия продукт на общината. Необходимо е да бъде наложена единна 
професионална етика, валидна за всички звена, обслужващи туризма в града, с цел да се 
постигне най- високо качество на  комплекс от съпътстващи услуги. 
 3.Повишаване броя на организираните групови и индивидуални  туристи  в града, 
както и увеличаване на престоя им. 
 

III. ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙНОСТИ НА ПРОГРАМАТА 
 

Програмата за развитие на туризма в община Враца през 2011 година предвижда 
следните основни дейности, съгласно Закона за туризма: 
          1. Изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на 
територията на Общината. 

 ► Подобряване на условията за достъп до места с потенциал за развитие на туризма. 
 ►Поддържане на маркировката на пешеходните туристически маршрути. 
 ►Поставяне на художествено осветление на скалите при прохода „Вратцата”.                          

          2. Опазване, поддържане и развитие на зелените площи. 
         ► Хигиенизиране и поддръжка на озеленените площи и декоративна растителност 
около заведенията за хранене и развлечение и парковете. 

 ► Почистване на пространствата около туристическите обекти. 
 ► Подобряване на сметосъбирането и сметоизвозването. 
 3.  Организация на информационното обслужване на туристите. 

         ► Изграждане на унифицирана система за визуализация  на туристическите обекти  на  
2 езика/указателни табели, карти и стойки за ориентация на забележителностите/. 
         ► Поставяне на информационни табла, указателни  табели, карти  за  културно-
исторически и  природни дадености на ключови места в общината. 
         ►Създаване  на специализиран туристически информационен сайт за Община Враца, 
който да представя съвременна информация за града като туристическа дестинация, с 
повече данни за културно-историческите паметници, хотелиерското предлагане, 
възможности за екстремни спортове и развлечения,  природните дадености, с използване на 
богат текстов и снимков материал; 
         4. Реклама в страната и в чужбина на туристическите обекти, намиращи се на 
територията на общината. 

   ►  Включване на общината в специализирани сайтове. 
   ►  Издаване на рекламни материали, дипляни, брошури, пътеводител и карта на 
Враца. 
   ► Включване с рекламни материали в специализирани издания. 
   ► Издаване на информационен бюлетин. 
   ► Участие в туристически борси и форуми. 

         ► Провеждане на мероприятия с обществена значимост, съвместно с културни, 
образователни   и   други  институции  с  цел  популяризиране  на  съпътстващи 
туристически продукти. 
        5. Други дейности. 

          ► Публично представяне на проекти и програми, свързани с развитието на туризма в 
общината. 
          ► Изработване на система за ефективно партньорство между Община Враца, 
туристическите  субекти  и  браншовите  туристически  сдружения  в  името  на качеството 
на туристическия продукт. 
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          ►  Изработване на система за ефективен контрол спрямо туристическите обекти от 
страна  на  Община  Враца съвместно  с   Дирекция „  Инспекторат” и Дирекция „Местни 
данъци и такси” за максимална  събираемост на дължимите средства, спазване критериите  
на обслужване, съответстващо на категориите, както и на единната професионална етика. 
          ► Проучване  възможности  за  участие  и  разработване на проекти  на  ЕС  с 
туристическа   насоченост   в  тясна   координация с   дирекция   „Оперативни програми” и    
други  структури имащи отношение към туризма. 
 

ІV.  ФИНАНСОВО  ОСИГУРЯВАНЕ  НА  ПРОГРАМАТА  ЗА  РАЗВИТИЕ  НА 
ТУРИЗМА В ОБЩИНА ВРАЦА ПРЕЗ 2011г. 

 
            1. Приходна част на програмата за развитие на туризма в община Враца за 
2011г. 
        Средствата  за  развитие  на  туризма  и  реализирането  на    посочените дейности,  
съгл. чл. 16, ал.2 от ЗТ се набират от: 
           ► Туристически данък, определен от Общинския съвет по реда  на ЗМДТ ; 
           ► Такси за категоризиране на туристическите обекти по чл. 55, ал.4 от ЗТ 
           ► Наложени от кмета глоби и имуществени санкции по ЗТ; 
           ► Средствата, предоставени за изпълнение на целеви програми и споразумения; 
           ► Дарения и помощи, средства по международни програми споразумения; 
           ► Лихви; 
           ►Други източници. 

2. Разходна част на програмата за развитие на туризма в община Враца за 
2011г. 
            Съгласно чл.61 т. от ЗМДТ приходите  от  туризъм се изразходват по приета от  
Общински  съвет - Враца  годишна  програма  за  развитие  на  туризма, единствено за 
дейности по чл.10, ал.2 от Закона за туризма:  
 
            ► Изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на 
територията на общината;           
            ► Опазване, поддържане и развитие на зелените площи; 
            ► Изграждане на информационни туристически центрове и организацията на 
информационното обслужване на туристите; 
            ►  Реклама в страната и в чужбина на туристическите обекти, намиращи се на 
територията на общината. 
 

V. ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ 
НА ТУРИЗМА ЗА 2011г. /От целеви средства за туризъм за 2011г./ 

 
Остатък от 2010:                         44 001 лв. 

  Очаквани приходи за 2011г.:  14 634 лв.  
   в това число: 
  от категоризация на обекти           9 190 лв. 
  от туристически данък                   5 444 лв. 
  
   Общо за 2011 :                            58 635 лв. 
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VI. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 
 

Мярка/дейност Отговорник 

 

Срокове Партньори Необходими 

средства 

Източник 

на 
средства 

2011г. 
М1: 

Поставяне на 
художествено осветление 
на скалите край Враца       

Община Враца 

 

До края на 
2011г. 

Община 
Враца 

 

15 000лв.  

М2: 

 Поддържане на 
туристически маршрути, 
поставяне на химически 
тоалетни 

ПП”Врачански 
Балкан”, 
ТД”Веслец” и 
Община Враца; 

 

регулярно КСВТ, 
врачанските 
училища 

доброволен 
труд 

 

М 3:  

Изграждане на единна 
система за визуализация 
на туристическите 
обекти  на 2 
езика/указателни табели, 
карти,билбордове и 
информационни табла на 
ключови места в 
общината 

КСВТ 2011г. Външен 
изпълнител/ 
чрез 
договаряне 
или конкурс/ 

12 000 лева Средства 
съгласно 
ЗТ 

М 4: 

Организация на 
информационното 
обслужване на 
туристите. Създаване на 
страница към  сайта на 
Община Враца с линкове 
към хотелите и 
туристическите атракции 
за популяризиране на 
туристическите обекти и 
възможности за 
настаняване. 

  

КСВТ Октомври 
2011г. 

 Информац. 
център 

2 000 лв. 

  

Средства 
съгласно 
ЗТ 

 М 5: 

Участие на туристически 
борси и форуми  в 
страната 

Община Враца 2011г. Община 
Враца,хотели
, 
ПП”Врачанс
ки Балкан” 

6 635  

 

Средства 
съгласно 
ЗТ и 
средства 
от заинте-
ресовани 
страни 
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Мярка/дейност Отговорник 

 

Срокове Партньори Необходими 

средства 

Източник 

на 
средства 

М 6:    

Представяне  на Община 
Враца в туристически 
сайтове(след проучване и 
преценка) 

ДКСХД 2011 г. Община 
Враца 

1000 лв.  Общински
бюджет, 
средства 
от заинте-
ресовани-  
те страни 

М 7:  

Издаване на  
информационен бюлетин 
за събитията в областта 
на туризма 

ДКСХД На 2 месеца Хотелите и 
тур. фирми и 
ПП’Врачанск
и Балкан’ 

   

М 9: 

 Издаване на рекламни 
материали, дипляни и 
брошури, каталози 
пътеводител и карта на 
гр. Враца 

  

КСВТ По 
тримесечия 

Община 
Враца 

22 000 лева Средства 
съгласно 
ЗТ 

М 10:  

Провеждане на 
мероприятия с 
обществена значимост, 
съвместно с културни, 
образователни   и   други  
институции  с  цел  
популяризиране  на  
съпътстващи 
туристически продукти. 

 

Община Враца Регулярно, 
в 
зависимост 
от 
интересите 

Тур. фирми, 
хотелите, 
РИМ и други  
организации 

  

 

М 11: 

Създаване на 
възможност за устойчиво 
развитие на туризма чрез 
реализация на проект за 
модернизация на пещера 
„Леденика” 

Община Враца - 
бенефициент 

2011г. Община 
Враца  

   Общински 
бюджет и 
ОП 

ОБЩО:    58 635 лв.  
 
         Програмата за развитие на туризма в Община   Враца за 2011г. е утвърдена от Общински 
съвет – Враца на заседание, проведено на 25.05. 2011г. (Решение №. 966 по Протокол 
73/25.05.2011 г.). 

Годишната програма за развитие на туризма в Община Враца за 2011 година е 
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разработена  от Консултативния съвет по въпросите на туризма на основание чл.10, ал.1 от 
Закона за туризма и  цели реализация на основните приоритети и цели за развитието на 
общината.      

 Програмата за развитие на туризма в Община   Враца за  2011г. е отворен и гъвкав 
документ, подлежащ на промяна, допълване и усъвършенстване, в отговор на възникнали нови 
потребности и в съответствие с променящите се условия, нормативна база и икономическа среда. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 966: 
ЗА – 26   
ПРОТИВ –  НЯМА 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 966. 
 
4. Приемане Отчета за дейността на 

Общински съвет по наркотични 
вещества и Превантивно-
информационен център – гр. Враца за 
2010г. 
Докладва: д-р Михаил Шарков 
Зам.кмет на Община Враца 
 
 

 Р Е Ш Е Н И Е  № 967 
 

ОТНОСНО: Приемане Отчета за 
дейността на Общински съвет по 
наркотични вещества и Превантивно-
информационен център – гр. Враца за 
2010г.  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА  във 
връзка с чл.4 от Правилника за дейността на 
ОСНВ – Враца и при мотиви подробно 
изложени в Докладната записка 
                                          

РЕШИ: 
 
Приема Отчета за дейността на Общински 
съвет по наркотични вещества и 
Превантивно-информационен център – гр. 
Враца за 2010г.  

 
О Т Ч Е Т   

ЗА  2010г. 
НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА И 
ПРЕВАНТИВНО - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ВРАЦА 

 
 

Областен  съвет по наркотични вещества е колективен орган, който се създава към 
общините чиито административни центрове са административни центрове на области.  

 Към Съвета по наркотичните вещества се създава Превантивно-информационен 
център по чл. 15, ал. 2 от ЗКНВП. 
 Превантивно-информационния център /ПИЦ/: 
 Събира, съхранява и анализира информацията на общинско ниво по проблема на 
наркоманиите.Разработва и организира изпълнението на общинските програми. Координира 
взаимодействието между отделните институции работещи по тези въпроси. Организира 
работни срещи, семинари и конференции. При изпълнение на националната политика за 
борба срещу злоупотребата с наркотични вещества и наркотрафика се ръководи 
методически от НСНВ. 
 В началото на годината Националния център по наркомании организира обучение по 
телефонно консултиране за професионалисти, работещи в областта на превенцията на 
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употребата и злоупотребата  с наркотични вещества в тази връзка бе командирован педагог 
от Превантивно-информационен център – Враца. Разходите за дневни, нощувка и 
транспортни бяха по Проект BG 0011 „Слушайте детето – подобряване на превенцията и 
достъпа до услуги на деца и подрастващи експериментиращи и употребяващи 
наркотични вещества.”  
 През месец февруари 2010 година с Решение  № 593/25.02.2010 г.на Общински съвет 
Враца  бе актуализиран състава на Областния съвет по наркотични вещества 

*Във връзка с изменение и допълнение на Закона за наркотични вещества и 
прекурсорите (ЗИД на ЗКНВП). С чл. 15, ал. 1 от ЗИД на ЗКНВП се създават общински 
съвети по наркотични вещества и превантивни центрове към тях в общините, които са 
административни центрове на области. Съгласно § 94 от Преходни и заключителни 
разпоредби на ЗКНВП, Областните съвети по наркотични вещества в общините, които са 
административни центрове на области, продължават да осъществяват дейността си и се 
преименуват в общински съвети по наркотични вещества.  

* От месец февруари до май 2010 год.  ежеседмично – в сряда педагозите от ПИЦ и 
Секретаря на ОСНВ посещаваха  ОУ”Христо Ботев” – с. Паволче с различни мероприятия – 
пускане на филма „Пропуснат живот” и „Зависимости”, попълване на анкета, лекции, беседи 
и дискусии, както и раздаване на превантивни материали. Дейностите се провеждаха с 
ученици от седми и осми клас. По голямата част от децата в това училище са от ДДЛРГ 
„Асен Златаров” – Враца, деца в риск и с различен социален статус, които са предпоставка 
за развиване на лоши навици и злоупотреба с наркотични вещества.  

* През месец април в  Превантивно-информационен център бе изнесена лекция  
от специалисти на РИОКОЗ – Враца на ученици от  6-7-8-9 клас от ОУ „Васил 

Левски” , ПУ „Петър Берон” и ДДЛРГ „Асен Златаров” на тема „Не на цигарите”,  
организирана от Здравния медиатор със съдействието на ПИЦ - Враца. 

* 12.04.2010 г. В Заседателната зала на ПИЦ се проведе обучение на медицински 
специалисти от училищата,  със съдействието на ОСНВ и  ПИЦ – Враца. 

* На 13.04.2010 г. се проведе първото за годината заседание на Общински съвет по 
наркотични вещества – Враца(ОСНВ), на което бе представен новия състав и бяха взети 
решения за дейността на Съвета.  

* На 29 април бе проведена работна среща в град Монтана на която бяха обменени 
добри практики и информация за дейности по превенция на наркоманиите. Участие в 
срещата взеха секретаря на ОСНВ и педагозите от ПИЦ – Враца. 

* На 11 май 2010 година в Превантивно-информационен център се проведе  семинар 
на медицинските специалисти в изпълнение план за квалификация на медицинските  
специалисти за 2010 година и общинската програма за превенция на наркотиците сред деца 
и подрастващи в контекста на училището. Лектори на семинара бяха специалисти от ПИЦ 
по ПН – София. 

* През месец май на сесия на ОбС – Враца бе приет отчета на Общински съвет по 
наркотични вещества – Враца за 2009 г.. 

* По повод Международния ден за  борба с тютюнопушенето 31 май  са 
изработени тематични флаери и разпространени със съдействието на БМЧК. 

* На 08.06.2010 г.  в Заседателната зала на ПИЦ се проведе мероприятие с ученици 
от ПУИ „Д-р Петър Берон” и ДДЛРГ „Асен Златаров”. Участие взеха д-р Найденова, която 
изнесе лекция и Цветан Ангелов от РИОКОЗ.  
Превантивно-информационен център участва с представяне на филма „Зависимости”, след 
което се проведе беседа.  

* Във връзка с отбелязването на „Международния ден за борба с употребата и 
нелегалния трафик на наркотици 26 юни”,  ОСНВ съвместно с Младежки дом – Враца, 
обяви и проведе конкурс за рисунка, плакат, есе и мултимедийна презентация  на тема: 
„Вдигни очи ... виж този свят”, в които взеха участие деца на различна възраст от няколко 
училища в гр. Враца. Отличените произведения бяха наградени и номинирани с І, ІІ, ІІІ 
място, както и с поощрителни награди. ПИЦ издаде плакат, папка, календарчета и 
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химикалки със рисунки, спечелили награда от конкурса за Международния ден за борба със 
зависимостите. 

25 ЮНИ от  17:00 часа в  градинката  зад паметника на площад Христо Ботев, бе 
проведен графити арт фест и брейк състезание.  В събитието взеха участие най-добрите 
графити райтъри от страната, бийт боксъри и брейк танцьори от 10 града.  

Във връзка с мероприятието ПИЦ – Враца  раздаваха превантивни материали, 
тематични брошури и тениски с лого.  

* На 15.09.2010 г. и на 16.09.2010 г. в Заседателната зала на ПИЦ се проведе 
обучение в рамките на втора фаза по Проекта „Социални услуги за деца” с лектори от  

Р Ирландия. 
* На 05.11.2010 г. в Заседателната зала на ПИЦ се проведе опреснителен курс  във 

връзка с подновяване на обучението по „Здравно образование” в училищата. Обучител  
Радиана Стефанова от гр. Казанлък.   

* На 16.11.2010 г. се проведе работна среща в ПИЦ – Враца между РИОКОЗ, БЧК, 
Младежки дом,  ПИЦ и секретаря на ОСНВ във връзка с отбелязването на Световния ден за 
борба срещу ХИВ/СПИН – (1 декември). 

* През 2009 година в програмата „Здравно образование” работеше само ЕГ „Йоан 
Екзарх” с 45 ученика разделени в 3 групи. 
 * Със започването на новата учебна година бе подновено обучението по Програма 
„Здравно образование” и в момента работят ЕГ „Йоан Екзарх”, СОУ „Никола Войводов”, 
СОУ „Козма Тричков”, СУ „Св.Климент Охридски”, СОУ „Отец Паисий”, ОУ „Васил 
Левски” и СОУ „Христо Ботев” общата брой на  учениците  в програмата е 224 деца от VІІІ 
до ХІ клас.   
Финансирането е поето от бюджета ОСНВ и ПИЦ Организирането и раздаването на 
материалите бе от ПИЦ, които освен учебните тетрадки за учениците подготвиха и папка, 
химикалка и календарче за всеки участник в обучението. Групите от ЕГ „Йоан Екзарх” и СУ 
„Климент Охридски” провеждат часовете по „Здравно образование” в Заседателната зала на 
ПИЦ всяка седмица от вторник до петък вкл. от 12.30 до 13.10 часа. 
 * Общински съвет по наркотичните вещества подпомогна с финансови  средства 
провеждането на международния ден за борба със ХИВ/СПИН (1 декември), който бе 
отбелязан с шествие, мероприятието завърши с концерт на Врачански рок групи. 

* На 9 – 10. 12.2010 г. -  в Заседателната зала на ПИЦ се проведе тренинг-обучение 
„Превенция на трафика на деца с цел сексуална експлоатация и представяне добри практики 
в работата на МКБППМН” 
 *В края на 2010 година  бяха изработени и издадени календари за 2011 г., тефтери, 
химикали и табела за сградата на Превантивно- информационен център. 

* От декември 2010 г. започна подготовката за обучението от Национални център по 
наркомании – София но Проект  BG 0011 „Слушай детето – подобряване на превенцията и 
достъпа до услуги на деца и подрастващи експериментиращи и употребяващи наркотични 
вещества”, който навлиза във  Фаза ІІ, финансиран по Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП), което ще се проведе на 27-
28.01.2011 г.  в залата на Превантивно – информационен център. Двудневното обучение ще 
вземат участие 25 специалисти от различните институции в гр. Враца (обучението бе 
отложено, след което ще бъде подновено с актуализирани дати). 

 
 

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ  
на ОСНВ и ПИЦ 

През 2010 година Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-
информационен център  - Враца разполагаха с преходен остатък 22 050 лв. за издръжка и 
дейност. От тях са  усвоени следните суми: 
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№ НАИМЕНОВАНИЕ СУМА в лв. 

1. 

Консумативи, информационни и 
превантивни материали, флаери, 

плакати, брошури интернет абонамент и 
заседания. 

2886.00 лв. 

2. Провеждане на семинари, обучения, 
командировки . 

 
3543.45 лв. 

 

3. Дейности отбелязване на Световни дни 
(31 май, 26.юни, 1 декември.) 3995.60лв. 

 ОБЩО: 10 425 лв. 

 
Преходен остатък за 2011 година -  11 625 лв. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 967: 
ЗА – 21:  Б.Ничев; В.Стаменов; В.Драганов; В.Лещарска; Д.Димитрова; Ем.Георгиев; 
К.Беков; К.Апостолов; Кр.Богданов; М.Николова; М.Ангелова; М.Драганов; М.Калистратов; 
М.Младенов; П.Пешлейски; Р.Тошева; Р.Антов; С.Илчева; Т.Василева; Цв.Димитров и 
Цв.Дамяновска.  
ПРОТИВ –  НЯМА.. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА.  
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 967. 
 
5. Обявяване на част от УПИ с 

идентификатор 12259.1012.52 по 
кадастралната карта на гр.Враца, кв. 93 в 
ж.к. „Металург” – публична общинска 
собственост за частна общинска 
собственост. 
Докладва: инж. Петя Аврамова 
Зам.кмет на Община Враца 
 
 
 
Изказаха се: инж.П.Аврамова и 
Цв.Димитров 

 Р Е Ш Е Н И Е  № 968 
 

ОТНОСНО: Обявяване на част от УПИ с 
идентификатор 12259.1012.52 по 
кадастралната карта на гр.Враца, кв.93 в 
ж.к. „Металург” - публична общинска 
собственост за частна общинска 
собственост  
 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във 
връзка чл.6 ал.1 от ЗОС и проект за 
Подробен устройствен план /ПРЗ/ УПИ І52, 
УПИ ІІ52 в кв.93, ж.к. „Металург, гр. Враца 

 

РЕШИ: 

 
1.Дава съгласие за промяна статута на 
недвижим имот УПИ ІІ52 в кв.93, ж.к. 
„Металург”, гр.Враца, с площ 2604,00 кв.м. 
– от публична общинска собственост в 
частна общинска собственост. 
2. Възлага на кмета на Община Враца да 
одобри Подробен устройствен план /план за 
регулация и застрояване/ за обособяване на 
нови урегулирани поземлени имоти – УПИ 
І52, с предназначение – за училище с площ 
11 590 кв.м. и УПИ ІІ52 с предназначение – 
за архив с площ 2604,00 кв.м., находящи се в  
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кв.93, ж.к. „Металург, гр.Враца и извърши 
необходимите промени в акта за публична 
общинска собственост. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 968: 
ЗА – 25:  Б.Ничев; В.Стаменов; В.Атанасов; В.Лещарска; Вл.Ценов; Д.Димитрова; 
Ем.Георгиев; Ем.Пеняшки; К.Беков; К.Апостолов; Кр.Богданов; М.Николова; М.Петрова; 
М.Ангелова; М.Драганов; М.Калистратов; М.Младенов; П.Пешлейски; Р.Тошева; Р.Антов; 
С.Илчева; Ст.Дамянов; Т.Василева; Цв.Митов и Цв.Димитров.  
ПРОТИВ –  НЯМА.. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА.  
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 968. 
 
6. Обявяване на част от УПИ с 

идентификатор 12259.1012.52 по 
кадастралната карта на гр.Враца – 
публична общинска собственост за 
частна общинска собственост. 
Докладва: инж. Петя Аврамова 
Зам.кмет на Община Враца 
 
Изказа се: Р.Антов 

 Р Е Ш Е Н И Е  № 969 
 

ОТНОСНО: Определяне на равностойни 
УПИ при първа регулация съгласно чл. 16 
от ЗУТ в местност „Орешака”, землище на 
гр.Враца  
 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във 
връзка чл.16 ал.4 от ЗУТ 
 

РШИ: 

1. Определя УПИ І за собственост  на 
собственика на ПИ № 12259.124.1 и ПИ № 
12259.124.2. 
2. Определя УПИ ІІ за собственост  на 
собственика на ПИ № 12259.124.10.  
3. Определя УПИ ІІІ за собственост  на 
собственика на ПИ № 12259.124.9.  
4. Община Враца придобива в собственост 
отстъпените й части по ал.1 от чл. 16 от ЗУТ 
от датата на влизане в сила на плана, 
съгласно приложения проект за ПУП. 
5. Възлага на кмета на Община Враца да 
издаде заповед за одобрение на Подробен 
устройствен план /ПРЗ/. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 969: 
ЗА – 22:  В.Стаменов; В.Лещарска; Вл.Ценов; Д.Димитрова; Ем.Георгиев; Ем.Пеняшки; 
К.Беков; К.Апостолов; Кр.Богданов; М.Николова; М.Петрова; М.Ангелова; М.Драганов; 
М.Калистратов; М.Младенов; П.Пешлейски; Р.Антов; С.Илчева; Ст.Дамянов; Т.Василева; 
Цв.Митов и Цв.Димитров.  
ПРОТИВ –  1: Б.Ничев. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА.  
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 969 
 
7. Прекратяване на съсобственост чрез 

продажба на общинската част от 
недвижим имот – поземлен имот с 
идентификатор 12259.1019.314 по 
Кадастралната карта или УПИ V-2497, 

  



 15 

кв.150, ЦГЧ по действащия Устройствен 
план на гр.Враца. 
Докладва: д-р Костадин Шахов 
Кмет на Община Враца 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 970 
 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част 
от недвижим имот – поземлен имот с идентификатор 12259.1019.314 по Кадастралната 
карта или УПИ V-2497, кв.150, ЦГЧ  по действащия Устройствен план на гр.Враца. 

 
              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

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

 
РЕШИ: 

 
1.Приема експертна оценка от 05.05.2011г. на лицензиран оценител инж.Даниела 

Върбанова, съгласно която пазарната стойност на общинската част от поземлен имот с 
идентификатор 12259.1019.314 по Кадастралната карта, съставляващ УПИ V-2497, кв.150, 
ЦГЧ по действащия Устройствен план на гр.Враца, представляваща 58/168 ид.ч. от 
поземления имот, състоящи се от 58.00 м2  незастроен терен, придаващи се по регулация, 
съгласно ЧИПУП/ПРЗ/, одобрен със Заповед №545/04.05.2010г. на Кмета на Община Враца, 
актувани с акт за частна общинска собственост №1745/13.07.2010 г., възлиза на 5 800.00 лв. 
без ДДС (пет хиляди и осемстотин лева без данък добавена стойност) или  по 100.00 лв./м2. 

2.Дава съгласие за продажба на общинската част от имота и възлага на Кмета на 
Община Враца, да проведе процедура за прекратяване на съсобственост за недвижим имот – 
п.и. с идентификатор 12259.1019.314 по Кадастралната карта, съставляващ, УПИ V-2497, 
кв.150, ЦГЧ по действащия Устройствен план на гр.Враца, чрез продажба на общинската 
част от имота по одобрената в т.1 цена. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 970: 
ЗА – 20:  В.Стаменов; В.Лещарска; Вл.Ценов; Д.Димитрова; Ем.Георгиев; Ем.Пеняшки; 
К.Беков; К.Апостолов; Кр.Богданов; М.Николова; М.Петрова; М.Ангелова; М.Младенов; 
П.Пешлейски; П.Тодоров; Р.Антов; С.Илчева; Ст.Дамянов; Т.Василева и Цв.Митов.  
ПРОТИВ –  НЯМА.  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 3:  Б.Ничев; М.Драганов и Цв.Върбанова. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 970 
 
8. Продажба на земя, частна общинска 

собственост, съставляваща урегулиран 
поземлен имот – УПИ III-47, кв.3 по 
плана на с.Челопек в полза на 
собственика на законно построена в 
него жилищна сграда. 
Докладва: д-р Костадин Шахов 
Кмет на Община Враца 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 971 
 

ОТНОСНО: Продажба на земя, частна общинска собственост, съставляваща 
урегулиран поземлен имот – УПИ ІІІ-47, кв.3 по плана на с.Челопек в полза на 
собственика на законно построена в него жилищна сграда. 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 
На основание чл.35 ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.36 и чл.37 и чл.45 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и при 
мотиви, подробно изложени в докладната записка 

 
РЕШИ: 

 
1.Приема експертна оценка от 04.04.2011 г. на лицензиран оценител инж.Евгени 

Филипов, съгласно която пазарната  стойност  на земята, съставляваща УПИ ІІІ-47, кв.3 по 
плана на с.Челопек, целият с площ 720 м2,  актуван с акт за частна общинска собственост 
№1896/11.04.2011 г., в които законно е построена самостоятелна жилищна сграда с учредено 
право на строеж, собственост на Цеко Велчов Ненков, възлиза  на:  
 6 320.00 лв. без ДДС (шест хиляди триста и двадесет  лева без данък добавена стойност) 

или по 8.77 лв/м2. 
2.Възлага на Кмета на Община Враца да проведе процедура за продажба на земята, 

частна общинска собственост, съставляваща УПИ ІІІ-47, кв.3 по плана на с.Челопек, в полза 
на собственика на законно построената в нея сграда, по одобрената в т.1 цена. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 971: 
ЗА – 24:  В.Стаменов; В.Драганов; В.Лещарска; Вл.Ценов; Д.Димитрова; Ем.Георгиев; 
Ем.Пеняшки; К.Беков; К.Апостолов; Кр.Богданов; М.Николова; М.Петрова; М.Ангелова; 
М.Драганов; М.Калистратов; М.Младенов; П.Пешлейски; П.Тодоров; Р.Антов; С.Илчева; 
Ст.Дамянов; Т.Василева; Цв.Митов и Цв.Върбанова.  
ПРОТИВ –  НЯМА.  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1:  Б.Ничев. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 971 

 
9. Актуализация на списъка на групите 

общински жилища по вид, брой и 
местонахождение. 
Докладва: д-р Костадин Шахов 
Кмет на Община Враца 
 
Изказаха се: д-р К.Шахов, Ем.Пеняшки, 
Р.Антов, Ем.Георгиев и М.Младенов 
 
При представяне на докладната записка 
вносителят направи следното изменение 
и допълнение на проекта за решение: 
Като т.2 да се запише текста: „Възлага 
на Кмета на Община Враца да отрази 
измененията съгласно т.1 в НУРУРОЖ и 
Списъка на групите общински жилища.” 
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Р Е Ш Е Н И Е № 972 
 

ОТНОСНО: Актуализация на списъка на групите общински жилища по  вид, 
брой и местонахождение  

 
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 

 
на основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 42, ал.2 от Закона за общинската 

собственост 
 

РЕШИ: 

1.Дава съгласие да се извърши актуализация на списъка на групите общински 
жилища по вид, брой и местонахождение, както следва:  
1.1.Ап. 44 в ж. к. „Дъбника”, бл.3 от групата на за настаняване под наем на граждани с 
установени жилищни нужди да се включи в групата на Резервен жилищен фонд; 
1.2.Ап. 2 и ап. 19 на ул. „Втори юни” 109 бл. „Химик” 4, от групата за настаняване под наем 
на граждани с установени жилищни нужди да се включи в групата на Ведомствени жилища. 
1.3.Бараките на ул. „Райна княгиня”, ул. „Доспат” и ул. „Атанас Йованович” да бъдат 
заведени в нова група - „Помещения за временно обитаване”, като същите бъдат отдавани 
под наем по реда на разпоредбите за настаняване в Резервен жилищен фонд. 
1.4.Предоставените от ДЪРЖАВАТА на ОБЩИНА ВРАЦА за управление жилища на ул. 
„Г.Апостолов” №2 – частна държавна собственост да бъдат отдавани под наем по реда на 
разпоредбите за настаняване в Резервен жилищен фонд. 
 2.Възлага на Кмета на Община Враца да отрази измененията съгласно т.1 в 
НУРУРОЖ и Списъка на групите общински жилища. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 972: 
ЗА – 24:  Б.Ничев; В.Стаменов; В.Драганов; В.Лещарска; Вл.Ценов; Д.Димитрова; 
Ем.Георгиев; Ем.Пеняшки; К.Апостолов; Кр.Богданов; М.Николова; М.Петрова; 
М.Драганов; М.Калистратов; П.Пешлейски; П.Тодоров; Р.Тошева; Р.Антов; С.Илчева; 
Ст.Дамянов; Т.Василева; Цв.Митов; Цв.Димитров и Цв.Върбанова.  
ПРОТИВ –  НЯМА.  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 3:  Вл.Христов; М.Ангелова и М.Младенов. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 972 
 
10. Утвърждаване на извънсъдебна 

спогодба със Синдикат на българските 
учители, с която се уреждат 
финансовите задължения на Община 
Враца по Изпълнителен лист, издаден на 
30.11.2007г. по г.д.№ 72 от 2006г. по 
описа на Врачански окръжен съд, 
задълженията на Община Враца по 
Договор за наем от 15.07.2008г,, както и 
неговото прекратяване. 
Докладва: д-р Костадин Шахов 
Кмет на Община Враца 
 
Изказаха се: д-р К.Шахов, Р.Антов, 
М.Младенов, Вл.Христов, Цв.Димитров, 
Р.Тошева и Л.Василева 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 973 
 

ОТНОСНО: Утвърждаване на извънсъдебна спогодба със Синдикат на 
българките учители, с която се уреждат финансовите задължения на Община Враца по 
Изпълнителен лист, издаден на 30.11.2007г. по г.д. № 72 от 2006г. по описа на 
Врачански Окръжен съд, задълженията на Община Враца по Договор за наем от 
15.07.2008г., както и неговото прекратяване.  

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, при мотиви подробно изложени в 
докладната записка 

РЕШИ: 

1.Одобрява постигната и подписана на 29.04.2011г. от страна на Председателят на 
Синдиката на Българските Учители извънсъдебна спогодба и дава съгласие задълженията на 
Община Враца в размер на 33 393,33 лв. /тридесет и три хиляди триста деветдесет и три 
лева и тридесет и три стотинки/, произтичащи от Изпълнителен лист, издаден на 
30.11.2007г. по г.д. № 72 от 2006г. по описа на Врачански Окръжен съд и от договор за наем 
подписан на 15.07.2008г. да бъдат уредени, като Община Враца предостави в собственост на 
СБУ находящите се в Учителска почивна станция движими вещи, частна общинска 
собственост, подробно описани в протокол опис от 23.03.2011г.  

2.Дава съгласие постигнатата извънсъдебна спогодба да бъде подписана от Кмета на 
Община Враца  

3.Възлага на Кмета на Община Враца да предприеме необходимите действия по 
фактическото приемане и предаване на недвижимия имот предмет на прекратения Договор 
за наем и на движимите вещи предмет на извънсъдебната спогодба. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 973: 
ЗА – 23:  Б.Ничев; В.Стаменов; В.Атанасов; В.Драганов; В.Лещарска; Д.Димитрова; 
Ил.Костов; К.Беков; К.Апостолов; М.Николова; М.Петрова; М.Ангелова; М.Драганов; 
М.Калистратов; П.Пешлейски; П.Тодоров; Р.Тошева; Р.Антов; С.Илчева; Ст.Дамянов; 
Т.Василева; Цв.Митов и Цв.Върбанова.  
ПРОТИВ –  1: М.Младенов. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 3:   Вл.Ценов; Ем.Пеняшки и Кр.Богданов.  
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 973 
 
11. Приемане на Наредба за условията и 

реда за набиране и разпределяне на 
средствата за капитални вложения, за 
подобряване на материалната база на 
Общинската администрация и за 
допълнително материално стимулиране 
на служителите от Община Враца 
Докладва: д-р Костадин Шахов 
Кмет на Община Враца 
 
Изказаха се: д-р К.Шахов, Р.Антов, 
М.Младенов, Вл.Христов, В.Драганов и 
Цв.Димитров 
 
По време на дебатите се направиха 
следните предложения за изменение и 

 Р Е Ш Е Н И Е  № 974 
 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за 
условията и реда за набиране и 
разпределяне на средствата за капитални 
вложения, за подобряване на 
материалната база на Общинската 
администрация и за допълнително 
материално стимулиране на служители от 
Община Враца 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във 
връзка с чл.4 от Закона за местните данъци и 
такси и при мотиви, подробно изложени в 
докладната записка 
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допълнение на проекта за решение: 
1.Вместо „служителите” да се чете 
„служители”. 
2.В чл.1, т.1, буква „б”в началото на 
изречението да се чете „други 
длъжностни лица”. 
3.В чл.3, ал.1, т.3 пред „или” се добавя 
„и/”. 
4.В чл.6, ал.1 след „средствата” се 
добавя „за”. 
5.В чл.18 след „годишната атестация” се 
допълва „… съгласно Наредба за 
условията и реда за атестиране на 
служителите в държавната 
администрация”. 
Предложението се подложи на 
гласуване и прие със следния вот: 
ЗА – 27 
ПРОТИВ – НЯМА 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1. 

РЕШИ: 
 
Приема на второ четене Наредбата за 
условията и реда за набиране и разпределяне 
на средствата за капитални вложения, за 
подобряване на материалната база на 
Общинската администрация и за 
допълнително материално стимулиране на 
служители от Община Враца. 
 

Н  А  Р  Е  Д  Б  А 
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НАБИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА 
КАПИТАЛНИ ВЛОЖЕНИЯ, ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА НА 

ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И  
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО МАТЕРИАЛНО СТИМУЛИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ ОТ 

ОБЩИНА ВРАЦА  
  

ГЛАВА ПЪРВА 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  

Чл. 1. С тази наредба се уреждат:  
1. Условията и реда за набирането, формирането и разпределението на средствата за 

допълнително материално стимулиране /ДМС/ на:  
а) служителите от Дирекция “Местни данъци  и такси” при Община Враца, 

определени за органи по приходите със заповед на кмета на общината, издадена на 
основание чл. 4, ал. 4, във връзка с чл. 4, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси;  

б) други длъжностни лица,  на които е вменено събирането на местни данъци и такса 
битови отпадъци съгласно заповед на кмета на общината;  

в) други служители на общинската администрация, изрично посочени с тази наредба. 
2. Условията и реда за набирането и разходването на средства за капитални вложения  

и подобряване на материалната база на общинската администрация. 
Чл. 2. (1) Основните цели на тази наредба са:   
а) поощряване и мотивация на органите по приходи и служителите по чл. 1, т. 1 за по-

ефективно изпълнение на поставените задачи; 
б) повишаване събираемостта на вземанията, произтичащи  от местни данъци, такса 

битови отпадъци, глоби, имуществени санкции и други; 
в) повишаване на данъчната култура; 
г) подобряване  техническата база на администрацията. 

          (2) Целите по предходната алинея се постигат чрез реално и справедливо 
разпределение на средствата по чл.1.   

Чл. 3. (1) Формирането на средствата за ДМС се осъществява чрез набиране на 
приходи със следните източници: 
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1. Данъци, такси и вноски, установени и събрани за недекларирани и неправилно 
декларирани имущества, включително лихвите върху тях и събран неплатен или платен в 
по-малък размер начислен данък при придобиване на имущества по възмезден начин; 

2. Начислените и невнесени данъци, такси и вноски в законовите срокове за 
съответните периоди и лихвите върху същите; 

3. Размера на наложените и събрани глоби и имуществени санкции по фиш и/или НП 
по ЗМДТ, издадено по съставен от органа по приходи АУАН; 

4. Всички постъпили суми в резултат на: 
а)  предприети действия от орган по приходите за събиране на задължения по актове 

и данъчни декларации; 
б) сумите, събрани от НАП, ЧСИ, ДСИ и общинските публични изпълнители след 

действия на служители от дирекция „МДТ”. 
5. Посочените средства в т. 1 до т. 4 се отразяват в базата данни с датата на събитието 

и съответен текст от номенклатурата: 
- предадени за принудително събиране от публични изпълнители на НАП, ЧСИ,  

ДСИ; 
- действие на общински публичен изпълнител; 
- изпратена покана по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ и 

Административно процесуалния кодекс /АПК/; съобщение за просрочени задължения и 
съобщение за недекларирани имущества в законовите срокове; писмо или известие за 
задължения по ЗМДТ до ЧСИ и ДСИ.   

(2)  Средства-допълнително разкрити приходи по смисъла на предходната алинея са:  
1. Събрани по влезли в сила актове, фишове, наказателни постановления и по 

данъчни декларации, подадени след изпратено съобщение по чл. 29 от ДОПК след 
разкриване на обстоятелства, касаещи недекларирани имущества; 

2. Просрочени задължения, внесени след изпратено съобщение или покана за 
доброволно изпълнение. 

(3) Актът, с който са установени допълнително разкритите приходи влиза в сила: 
  1. Когато не е обжалван в законоустановения срок по съответния ред; 
  2. Когато е потвърден, изцяло или частично до изчерпване възможността за 
обжалването му по съответния ред; 
  3. Когато е обжалван частично, но само за частта, която не е обжалвана. 

Чл. 4. (1) Не са допълнително разкрити приходи по смисъла на тази наредба 
декларираните или начислени данъци и такси, които не са внесени до момента на 
проверката, установяването или ревизията, както и възникналите задължения при 
начисляване или деклариране на движимо или недвижимо имущество в случаите преди 
изтичане на установен с нормативен акт срок за деклариране на обстоятелства, макар 
задължените лица да са получили съобщения по чл. 3, ал. 2. 

(2) Не се считат за допълнително разкрити приходи вземанията, възникнали  при 
промяна  на размера на данъчното задължение с нормативен акт, на който е придадена 
обратна сила. 

Чл. 5. Отчисления се извършват само при частично или изцяло погасяване на 
съответните публични задължения. 

 
ГЛАВА ВТОРА 

НАБИРАНЕ И ФОРМИРАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО 
МАТЕРИАЛНО СТИМУЛИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ  

 
Раздел І  

Формиране и постъпване на средствата за ДМС 
Чл. 6. (1) Средствата за ДМС се  формират от отчисления в размер на 20  на сто от 

допълнително разкритите и събрани приходи по чл. 3, ал. 1 и се разпределят както следва: 
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1. 65%  за ДМС на служителите на  Дирекция “Местни данъци  и такси” при Община 
Враца;  

2. 6% за служителите по чл. 1, ал. 1 б. б) и в); 
3. 4% за  фонд „Допълнителни стимули”; 
4. 25% за капиталови  разходи. 

 (2) Постъпилите в приход на общинския бюджет допълнително разкрити средства се 
отчитат съгласно нарочна инструкция, издадена от Директора на   Дирекция “Местни 
данъци  и такси” при Община Враца и утвърдена от кмета на общината. 

Чл. 7. Разпределението на средствата за ДМС между отделните служители и 
изплащането им се извършва на всяко тримесечие.                                                                    

 
Раздел ІІ  

            Ред за разпределение на средствата 
Чл. 8. (1) За събраните допълнително разкрити средства за всяко тримесечие се 

изготвя констативен протокол, който  се подписва  от началник отделите към Дирекция 
“Местни данъци и такси” и се утвърждава от директора на Дирекцията.  
          (2) Констативният протокол се съставя въз основа на справка по образец, която 
съдържа данни за задължените лица, основанията за възникване на задълженията, вида и 
размера на допълнително разкритите и погасени задължения. 

Чл. 9.  Контролът върху протоколите по чл. 8 се осъществява от  комисия, назначена 
със заповед на кмета на Община Враца. Тази комисия   заседава всяко тримесечие в срок до 
седем дни след представяне на протокола по чл. 8, проверява верността на представените 
протоколи съобразно данните в специализираните програмни продукти и регистри на 
Дирекция “Местни данъци и такси”.  

Чл. 10. Изплащането на средствата се извършва със Заповед на кмета по писмено 
предложение за индивидуалните размери на Директора на   Дирекция “Местни данъци  и 
такси”  

Чл. 11. Дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя се отчисляват от 
средствата за ДМС.  

 
Раздел III  

Разпределение на средствата за допълнително материално стимулиране на 
служителите  

Чл. 12. Предложение за индивидуалните размери на допълнително материално 
стимулиране се прави от директора на Дирекция “Местни данъци и такси” въз основа на 
оценка на приноса на служителите по чл. 1, ал. 1 и действително отработеното от тях време 
през тримесечието за органите по приходите.  

Чл. 13. (1) Оценката на приноса на служителите  се извършва от ръководителите на 
отделите или преките им ръководители, съгласувано с Директора на Дирекция “Местни 
данъци и такси”.  
             (2) Оценката на приноса на отделния служител  обхваща цялостното представяне 
през съответното тримесечие въз основа на:  

1. състояние и качество на резултата от текущото изпълнение на задълженията;  
2. изпълнение на поставените цели и задачи и на индивидуалния работен план;  
3. конкретни значими резултати, постигнати по събиране на местните данъци и такса 

битови отпадъци или административно-наказателното производство;  
4. принос на служителя за подобряване на ефективността и ефикасността на 

дейността;  
5. специфични и /или извънредни фактори и обстоятелства по преценка на директора 

на дирекцията.  
Чл. 14. Изчисленията за индивидуалното разпределение на допълнително материално 

стимулиране се извършват по следната методика:  
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1. индивидуалният размер на допълнителното материално стимулиране се изчислява, 
като установеният коефициент за разпределение  се умножи по стойността на 
индивидуалния фонд брутна  работна заплата за действително отработено време.  

2.  коефициентът по т. 1  се изчислява  за всяко тримесечие, като процентовата 
отчислена сума за съответната категория служители се раздели на общия фонд работна 
заплата за действително отработено време.  

Чл. 15. Окончателното определяне на индивидуалните размери на ДМС на 
служителите се извършва със заповед на кмета на Община Враца по предложение на 
Директора на Дирекция “Местни данъци и такси”. 

Чл. 16.   Неразделна част от заповедта по чл. 10 е обобщен поименен списък с 
размера на ДМС за всеки отделен служител.  

Чл. 17. Утвърденият от кмета размер на средствата за ДМС заедно със списъка по чл. 
16 се предоставят на Дирекция “ФСД” /главния счетоводител/ за начисляване към месечната 
заплата.  
  Чл. 18. Служителите, получили обща оценка „4 “ и „5” при годишната атестация 
съгласно Наредба за условията и реда за атестиране на служителите в държавната 
администрация не получават ДМС през следващата година.  

Чл. 19. Дължимите осигурителни вноски за всички осигурителни случаи се 
отчисляват от средствата за допълнително материално стимулиране.  

 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

 
      § 1. При прекратяване на трудовите и служебни правоотношения на служителите по 
чл. 1, ал. 1,  без виновно поведение от тяхна страна, същите следва да получат суми за 
допълнително материално стимулиране, съобразно действително отработеното време през 
съответното тримесечие и в зависимост от оценката за индивидуалния им принос.  
     § 2. Други служители по смисъла на чл. 1, ал. 1, б. в) са:  
   1. юрисконсулт, обслужващ Дирекция „Местни данъци и такси”;  
   2. компютърен специалист, обслужващ Дирекция „МДТ”; 
   3. финансовият контрольор на Община Враца; 
   4. пряко ангажираният със счетоводните операции служител в Дирекция „ФСД”.  

§ 3. Под действително отработено време се разбира фактически отработените дни 
през тримесечието без отпуските по КТ и ЗДСл.  

§ 4. Изплащането на средствата за ДМС за съответното тримесечие се извършва със 
съответното изплащане на месечното възнаграждение през първия месец на следващото 
тримесечие.  

§ 5. Отчислените средства по чл. 6, ал.1, т.3 се преразпределят към индивидуалните 
размери по преценка на кмета на общината или се натрупват като остатък за следващи 
периоди.   

 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

 
§ 1. Тази наредба се приема на основание чл. 22, ал. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 4 от Закон за местните данъци 
и такси и Решение № 974 по Протокол № 73 от 25.05.2011г. на Общински съвет  Враца и е в 
сила за внесени суми по горния ред от 01.01.2011 г. 

§ 2. Инструкцията по чл. 6, ал. 2 се издава в едномесечен срок от приемане на 
наредбата. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 974: 
ЗА – 27:  Б.Ничев; В.Стаменов; В.Драганов; В.Лещарска; Вл.Ценов; Вл.Христов; 
Д.Димитрова; Ем.Георгиев; Ем.Пеняшки; Ил.Костов; К.Беков; К.Апостолов; Кр.Богданов; 
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М.Николова; М.Петрова; М.Ангелова; М.Драганов; П.Пешлейски; П.Тодоров; Р.Тошева; 
Р.Антов; С.Илчева; Ст.Дамянов; Т.Василева; Цв.Митов; Цв.Димитров и Цв.Върбанова.  
ПРОТИВ –  1: М.Младенов. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1:   В.Атанасов.  
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 974 
 
12. Предоставяне за безвъзмездно ползване 

на спортен обект - Зала „Вестител”, 
находяща се в ж.к. „Толбухин юг”, кв. 
424, УПИ VІ-2949,4407 по плана на гр. 
Враца на „КЛУБ ПО БОРБА БОТЕВ -
93” -  Враца 
Докладва: д-р Костадин Шахов 
Кмет на Община Враца 
 
Изказаха се: д-р К.Шахов, Кр.Богданов, 
Цв.Димитров, М.Младенов 

  

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 975 

 
ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно ползване на спортен обект - Зала 

„Вестител”, находяща се в ж.к. „Толбухин юг”, кв.424, УПИ VІ-2949,4407 по плана на гр. 
Враца на „КЛУБ ПО БОРБА БОТЕВ -93” – Враца   

 
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 

 
на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във вр. с чл.71, чл. 72 т.2 от ППЗФВС, при условията на 
чл. 50б от ЗФВС и при мотиви, подробно изложени в докладната записка 

 
РЕШИ: 

 
1.Изважда от Списъка на обектите предоставени за управление на ОП „Спорт и 

туризъм” – имот Зала „Вестител” актуван с акт за публична общинска собственост №1472, 
представляваща самостоятелна масивна двуетажна сграда с идентификатор 12259.1016.103.1 
по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на гр. Враца със застроена площ от 945,00 
кв.м., находяща се в ж.к. „Толбухин юг”, кв. 424, УПИ VІ- 2949,4407 по действащия 
устройствен план. 

2.Дава съгласие и възлага на Кмета на Община Враца да сключи договор за 
безвъзмездно ползване на описаният в т. 1 обект, за срок от 5 години в полза на „КЛУБ ПО 
БОРБА БОТЕВ - 93”, при условията на чл.50 б, ал.2, ал.3 от ЗФВС. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 975: 
ЗА – 28:  Б.Ничев; В.Стаменов; В.Драганов; В.Лещарска; Вл.Ценов; Д.Димитрова; 
Ем.Георгиев; Ем.Пеняшки; К.Беков; К.Апостолов; Кр.Богданов; М.Николова; М.Петрова; 
М.Ангелова; М.Драганов; М.Калистратов; М.Младенов; П.Пешлейски; П.Тодоров; 
Р.Тошева; Р.Христов; Р.Антов; С.Илчева; Ст.Дамянов; Т.Василева; Цв.Митов; Цв.Димитров 
и Цв.Върбанова.  
ПРОТИВ –  НЯМА  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2:   В.Атанасов и Вл.Христов.  
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 975 
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13. Удостояване със званието „Почетен 
гражданин на Враца” и награждаване с 
„Наградата на Враца” за 2011 година 
Докладва: д-р Костадин Шахов  
Кмет на Община Враца 
 
Изказаха се: д-р К.Шахов, М.Николова, 
В.Драганов, Цв.Димитров, Ем.Пеняшки, 
Кр.Богданов, В.Атанасов, Вл.Христов и 
М.Младенов 
 
По време на дебатите се направиха 
следните предложения:  
 
1.Гласуването за номинираните за 
удостояване със званието „Почетен 
гражданин на Враца” да бъде тайно. 
Предложението се подложи на 
гласуване при следния вот: 
ЗА – 10 
ПРОТИВ – 10 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 7 
Не се прие направеното предложение. 
2.Да се удостои със званието „Почетен 
гражданин на Враца” Петър Каменов. 
Предложението се подложи на 
гласуване и прие със следния вот: 
ЗА – 23 
ПРОТИВ – НЯМА 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 4. 
3. Да се удостои със званието „Почетен 
гражданин на Враца” Илия Борисов. 
Предложението се подложи на 
гласуване и прие със следния вот: 
ЗА – 25 
ПРОТИВ – НЯМА 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 3. 

  

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 976 

 
ОТНОСНО: Удостояване със званието „Почетен гражданин на Враца” 

 
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 

 
На основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА, чл.12, ал.3, т.21 от Правилника за организацията и 
дейността на Общински съвет –Враца, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 
администрация и чл.27 от Правилника за символите, празниците и наградите на Община 
Враца и при мотиви, подробно изложени в докладната записка 

 
РЕШИ: 

  
Удостоява със  званието „Почетен гражданин на Враца” Петър Динков Каменов за 

принос в развитието на футбола в град Враца. 
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ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 976 
ЗА – 23 
ПРОТИВ – 0 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 4 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 976 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 977 
 

ОТНОСНО: Удостояване със званието „Почетен гражданин на Враца” 
 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА, чл.12, ал.3, т.21 от Правилника за организацията и 
дейността на Общински съвет –Враца, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 
администрация и чл.27 от Правилника за символите, празниците и наградите на Община 
Враца и при мотиви, подробно изложени в докладната записка 

 
РЕШИ: 

  
Удостоява със  званието „Почетен гражданин на Враца” Илия Борисов – Врачански 

журналист и общественик. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 977 
ЗА – 25 
ПРОТИВ – 0 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 3 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 977 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 978 
 

ОТНОСНО: Удостояване със званието „Почетен гражданин на Враца” 
 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА, чл.12, ал.3, т.21 от Правилника за организацията и 
дейността на Общински съвет –Враца, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 
администрация и чл.27 от Правилника за символите, празниците и наградите на Община 
Враца и при мотиви, подробно изложени в докладната записка 

 
РЕШИ: 

  
Удостоява със  званието „Почетен гражданин на Враца” Димитър Лилков Панов за 

цялостно творчество и активна музикална дейност. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 978 
ЗА – 26 
ПРОТИВ – 0 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 978 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 979 
 

ОТНОСНО: Удостояване със званието „Почетен гражданин на Враца” 
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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА, чл.12, ал.3, т.21 от Правилника за организацията и 
дейността на Общински съвет –Враца, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 
администрация и чл.27 от Правилника за символите, празниците и наградите на Община 
Враца и при мотиви, подробно изложени в докладната записка 

 
РЕШИ: 

  
Удостоява със  званието „Почетен гражданин на Враца” Иван Тодоров Иванов – 

основател и ръководител на Ансамбъл „Вратица” при читалище „Развитие” – Враца. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 979 
ЗА – 25 
ПРОТИВ – 0 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 979 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 980 
 

ОТНОСНО: Удостояване със званието „Почетен гражданин на Враца” 
 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА, чл.12, ал.3, т.21 от Правилника за организацията и 
дейността на Общински съвет –Враца, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 
администрация и чл.27 от Правилника за символите, празниците и наградите на Община 
Враца и при мотиви, подробно изложени в докладната записка 

 
РЕШИ: 

  
Удостоява със  званието „Почетен гражданин на Враца” Георги Цветков Каменов за 

принос в развитието на футбола в град Враца. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 980 
ЗА – 23 
ПРОТИВ – 0 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 3 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 980 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 981 
 

ОТНОСНО: Удостояване със званието „Почетен гражданин на Враца” 
 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА, чл.12, ал.3, т.21 от Правилника за организацията и 
дейността на Общински съвет –Враца, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 
администрация и чл.27 от Правилника за символите, празниците и наградите на Община 
Враца и при мотиви, подробно изложени в докладната записка 

 
РЕШИ: 
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Удостоява със  званието „Почетен гражданин на Враца” Илия Димитров Панев 
(посмъртно) за постигнати високи резултати в историята на футбола в град Враца. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 981 
ЗА – 26 
ПРОТИВ – 0 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 981 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 982 
 

ОТНОСНО: Награждаване със „Наградата на Враца” за 2011 година 
  

ОБЩИНСКИ   СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.12, ал.3, т.21 от Правилника за организацията и 
дейността на Общински съвет –Враца , неговите комисии и взаимодействието му с 
общинска администрация и чл.43 от Правилника за символите, празниците и наградите на 
Община Враца и при мотиви, подробно изложени в докладната записка 
 

РЕШИ: 
 

 1.Присъжда „Наградата на Враца” за 2011 година на „Клуб на дейците на 
културата” – Враца за особени заслуги в областта на културата. 
 2.Определя парична сума към „Наградата на Враца” за 2011 година в размер на 1000  
лева. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 982: 
ЗА – 26:  Б.Ничев; В.Стаменов; В.Драганов; В.Лещарска; Д.Димитрова; Ем.Георгиев; 
Ем.Пеняшки; К.Беков; К.Апостолов; Кр.Богданов; М.Николова; М.Петрова; М.Ангелова; 
М.Драганов; М.Калистратов; П.Пешлейски; П.Тодоров; Р.Тошева; Р.Христов; Р.Антов; 
С.Илчева; Ст.Дамянов; Т.Василева; Цв.Митов; Цв.Димитров и Цв.Върбанова.  
ПРОТИВ –  НЯМА  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2:   В.Атанасов и Вл.Христов.  
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 982 
 
14. Приемане на финансовите отчети и 

Информация за финансово-
икономическите резултати за 2010г. на 
лечебните заведения – търговски 
дружества със 100% общинско участие 
Докладва: д-р Костадин Шахов 
Кмет на Община Враца 
 
Изказаха се: д-р К.Шахов, М.Николова, 
В.Драганов, М.Младенов, Р.Антов и     
д-р П.Пешлейски 

  

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 983 

 
ОТНОСНО: Приемане финансов отчет и Информация за финансово – 

икономическите резултати за 2010г. на „ДКЦ-I – Враца” ЕООД 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.10, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за упражняване на 
правата на собственост на Община Враца в търговските дружества  и при мотиви, подробно 
изложени в докладната записка 

РЕШИ: 
 

1. Приема Финансов отчет за 2010 год. на”ДКЦ-I – Враца” ЕООД  
2. Приема Информация за финансово-икономическите резултати за 2010г. на „ДКЦ-I 

– Враца” ЕООД. 
3.Възлага на Управителя на „ДКЦ-I – Враца” ЕООД да изпълни препоръките на 

комисията по разглеждане на финансовия отчет, както следва: 
● да създаде мобилна група от специалисти за извършване на СИМП в селата на 

Община Враца и други съседни общини; 
● да увеличи приходите от наеми за отдадени под наем площи; 
● да намали разходите за административна дейност и управление на дружеството, 

чрез утвърждаване на ново щатно разписание и оптимизиране на структурата и функциите 
на администрацията и помощния персонал. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 983: 
ЗА – 23:  В.Стаменов; Вл.Ценов; Д.Димитрова; Ем.Пеняшки; К.Беков; К.Апостолов; 
Кр.Богданов; М.Николова; М.Петрова; М.Ангелова; М.Драганов; М.Младенов; 
П.Пешлейски; П.Тодоров; Р.Тошева; Р.Христов; Р.Антов; С.Илчева; Ст.Дамянов; 
Т.Василева; Цв.Митов; Цв.Димитров и Цв.Върбанова.  
ПРОТИВ –  НЯМА  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 3:   Б.Ничев; В.Атанасов и В.Драганов.  
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 983 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 984 
 

ОТНОСНО: Приемане Финансов отчет и Информация за финансово – 
икономическите резултати за 2010г. на „Медицински център за рехабилитация и 
спортна медицина” ЕООД 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.10, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за упражняване на 
правата на собственост на Община Враца в търговските дружества  и при мотиви, подробно 
изложени в докладната записка 
 

РЕШИ: 
 

1. Приема Финансов отчет за 2010 год. на „Медицински център за рехабилитация и 
спортна медицина” ЕООД. 

2. Приема Информация за финансово-икономическите резултати за 2010г. на 
„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина” ЕООД. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 984: 
ЗА – 24:  Б.Ничев; В.Стаменов; В.Драганов; Вл.Ценов; Д.Димитрова; Ем.Пеняшки; К.Беков; 
К.Апостолов; Кр.Богданов; М.Николова; М.Петрова; М.Драганов; М.Калистратов; 
П.Пешлейски; П.Тодоров; Р.Тошева; Р.Христов; Р.Антов; С.Илчева; Ст.Дамянов; 
Т.Василева; Цв.Митов; Цв.Димитров и Цв.Върбанова.  
ПРОТИВ –  1: В.Атанасов. 
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ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2:   М.Ангелова и М.Младенов.  
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 984 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 985 
 

ОТНОСНО: Приемане Финансов отчет и Информация за финансово – 
икономическите резултати за 2010г. на  „Медико техническа лаборатория по 
зъбопротезиране” ЕООД 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.10, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за упражняване на 
правата на собственост на Община Враца в търговските дружества  и при мотиви, подробно 
изложени в докладната записка 
 

РЕШИ: 
 

1. Приема Финансов отчет за 2010 год. на „Медико техническа лаборатория по 
зъбопротезиране” ЕООД. 

2. Приема Информация за финансово-икономическите резултати за 2010г. на „Медико 
техническа лаборатория по зъбопротезиране„ ЕООД. 

3.Възлага на Управителя на „Медико техническа лаборатория по зъбопротезиране” 
ЕООД да изпълни препоръките на комисията по разглеждане на финансовия отчет, както 
следва: 

●да започне процедура по изваждане  на сградата от активите на дружеството; 
●да се търсят подходящи помещения за преместването на лабораторията. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 985: 
ЗА – 22:  Б.Ничев; В.Стаменов; В.Драганов; Д.Димитрова; Ем.Пеняшки; К.Беков; 
К.Апостолов; Кр.Богданов; М.Николова; М.Петрова; М.Драганов; М.Калистратов; 
П.Пешлейски; П.Тодоров; Р.Тошева; Р.Христов; Р.Антов; Ст.Дамянов; Т.Василева; 
Цв.Митов; Цв.Димитров и Цв.Върбанова.  
ПРОТИВ –  1: В.Атанасов. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 3:   Вл.Ценов; М.Ангелова и М.Младенов.  
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 985 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 986 
 

ОТНОСНО: Приемане Финансов отчет и Информация за финансово – 
икономическите резултати за 2010г. на „Комплексен онкологичен център Враца” 
ЕООД 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.10, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за упражняване на 
правата на собственост на Община Враца в търговските дружества  и при мотиви, подробно 
изложени в докладната записка 

РЕШИ: 
 

1. Приема Финансов отчет за 2010 год. на „Комплексен онкологичен център Враца” 
ЕООД. 

2. Приема Информация за финансово-икономическите резултати за 2010г. на 
„Комплексен онкологичен център Враца” ЕООД. 
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3. Възлага на Управителя на „Комплексен онкологичен център Враца” ЕООД  
да изпълни препоръките на комисията по разглеждане на финансовия отчет, както следва: 

●във връзка с очакваното драстично намаление на приходите, да се търси  оптимален  
вариант за разпределението им; 

●да продължи участието в проекти, осигуряващи допълнително финансиране. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 986: 
ЗА – 25:  Б.Ничев; В.Стаменов; В.Атанасов; В.Драганов; Вл.Ценов; Д.Димитрова; 
Ем.Пеняшки; К.Беков; К.Апостолов; Кр.Богданов; М.Николова; М.Петрова; М.Ангелова; 
М.Драганов; М.Младенов; П.Пешлейски; П.Тодоров; Р.Тошева; Р.Христов; Р.Антов; 
Ст.Дамянов; Т.Василева; Цв.Митов; Цв.Димитров и Цв.Върбанова.  
ПРОТИВ –  НЯМА  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА    
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 986 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 987 
 

ОТНОСНО: Приемане Финансов отчет и Информация за финансово – 
икономическите резултати за 2010г. на „Център за психично здраве Враца” ЕООД 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.10, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за упражняване на 
правата на собственост на Община Враца в търговските дружества  и при мотиви, подробно 
изложени в докладната записка 
 

РЕШИ: 
 

1. Приема Финансов отчет за 2010 год. на „Център за психично здраве Враца” ЕООД. 
2. Приема Информация за финансово-икономическите резултати за 2010г. на „Център 

за психично здраве Враца” ЕООД. 
3.Възлага на Управителя на „Център за психично здраве Враца” ЕООД да изпълни 

препоръките на комисията по разглеждане на финансовия отчет, както следва: 
●да се запази финансовата стабилност на ЦПЗ, гарантираща качеството на здравните 

услуги и разширяване на профилактичната дейност; 
●да продължи участието в проекти, осигуряващи допълнително финансиране. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 987: 
ЗА – 26:  Б.Ничев; В.Стаменов; В.Атанасов; В.Драганов; Вл.Ценов; Д.Димитрова; 
Ем.Пеняшки; К.Беков; К.Апостолов; Кр.Богданов; М.Николова; М.Петрова; М.Ангелова; 
М.Драганов; М.Младенов; П.Пешлейски; П.Тодоров; Р.Тошева; Р.Христов; Р.Антов; 
С.Илчева; Ст.Дамянов; Т.Василева; Цв.Митов; Цв.Димитров и Цв.Върбанова.  
ПРОТИВ –  НЯМА  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА    
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 987 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 988 
 

ОТНОСНО: Приемане Финансов отчет и Информация за финансово – 
икономическите резултати за 2010г. на „Център за кожно – венерически заболявания  
Враца” ЕООД 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.10, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за упражняване на 
правата на собственост на Община Враца в търговските дружества  и при мотиви, подробно 
изложени в докладната записка 
 

РЕШИ: 
 

1. Приема Финансов отчет за 2010 год. на „Център за кожно – венерически 
заболявания Враца” ЕООД. 

2. Приема Информация за финансово-икономическите резултати за 2010г. на „Център 
за кожно – венерически заболявания  Враца” ЕООД. 

3.Възлага на Управителя на „Център за кожно – венерически заболявания Враца” 
ЕООД да изпълни препоръките на комисията по разглеждане на финансовия отчет, както 
следва: 

●във връзка с очакваното драстично намаление на приходите, да се търси  оптимален  
вариант за разпределението им; 

●да продължи участието в проекти, осигуряващи допълнително финансиране. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 988: 
ЗА – 26:  Б.Ничев; В.Стаменов; В.Атанасов; В.Драганов; Вл.Ценов; Д.Димитрова; 
Ем.Пеняшки; К.Беков; К.Апостолов; Кр.Богданов; М.Николова; М.Петрова; М.Ангелова; 
М.Драганов; М.Младенов; П.Пешлейски; П.Тодоров; Р.Тошева; Р.Христов; Р.Антов; 
С.Илчева; Ст.Дамянов; Т.Василева; Цв.Митов; Цв.Димитров и Цв.Върбанова.  
ПРОТИВ –  НЯМА  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА    
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 988 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 989 
 

ОТНОСНО: Приемане Финансов отчет и Информация за финансово – 
икономическите резултати за 2010г. на „Специализирана болница за активно лечение 
по пневмофтизиатрични заболявания Враца” ЕООД  
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.10, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за упражняване на 
правата на собственост на Община Враца в търговските дружества  и при мотиви, подробно 
изложени в докладната записка 
 

РЕШИ: 
 

1. Приема Финансов отчет за 2010г. на „Специализирана болница за активно лечение 
по пневмофтизиатрични заболявания Враца” ЕООД. 

2. Приема Информация за финансово-икономическите резултати за 2010г. на. 
„Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания Враца” 
ЕООД. 

3.Възлага на Управителя на „Специализирана болница за активно лечение по 
пневмофтизиатрични заболявания Враца” ЕООД да изпълни препоръките на комисията по 
разглеждане на финансовия отчет, както следва: 

●във връзка с очакваното драстично намаление на приходите, да се търси  оптимален  
вариант за разпределението им; 
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●да продължи участието в проекти, осигуряващи допълнително финансиране. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 989: 
ЗА – 26:  Б.Ничев; В.Стаменов; В.Атанасов; В.Драганов; Вл.Ценов; Д.Димитрова; 
Ем.Пеняшки; К.Беков; К.Апостолов; Кр.Богданов; М.Николова; М.Петрова; М.Ангелова; 
М.Драганов; М.Младенов; П.Пешлейски; П.Тодоров; Р.Тошева; Р.Христов; Р.Антов; 
С.Илчева; Ст.Дамянов; Т.Василева; Цв.Митов; Цв.Димитров и Цв.Върбанова.  
ПРОТИВ –  НЯМА  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА    
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 989 
 
15. Приемане на финансовите отчети и 

Информация за финансово-
икономическите резултати за 2010 
година на търговските дружества със 
100% общинско участие и дружествата с 
дялово участие на Община Враца. 
Докладва: д-р Костадин Шахов 
Кмет на Община Враца 
 
Изказаха се: д-р К.Шахов, М.Младенов, 
В.Драганов, М.Драганов, Цв.Димитров  
и К.Апостолов 
 
Вносителя на докладната записка 
направи следното предложение за 
изменение и допълнение на проекта за 
решение: като т.5 да се запише: 
„Задължава управителя на дружеството 
да актуализира бизнес-плана, като 
включи в него препоръките направени 
от комисията по приемане на годишните 
отчети.” 
 
По време на обсъжданията се направиха 
следните предложения:  
1.Да се гласуват отчетите на тези 
дружества, на който управителите или 
ликвидаторите присъстват в залата. 
Предложението се подложи на 
гласуване при следния вот: 
ЗА – 11 
ПРОТИВ – 7 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 4 
Не се прие направеното предложение. 
2.Да се гласуват отчетите на всички 
дружества „анблок”. 
Предложението се положи на гласуване 
и прие със следния вот: 
ЗА – 14 
ПРОТИВ – 6 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2. 

 Р Е Ш Е Н И Е  № 990 
 
ОТНОСНО: Приемане на 
финансовите отчети и Информация за 
финансово-икономическите резултати 
за 2010 година на търговските 
дружества  със 100 % общинско 
участие и дружествата с дялово 
участие на Община Враца. 
  
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 
 

РЕШИ: 
 
 
 
Не приема внесения проект за решение. 
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ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 990: 
ЗА – 15:  В.Стаменов; Д.Димитрова; К.Беков; К.Апостолов; Кр.Богданов; М.Николова; 
М.Петрова; М.Ангелова; П.Пешлейски; П.Тодоров; Р.Христов; Р.Антов; С.Илчева; 
Ст.Дамянов и Цв.Митов;  
ПРОТИВ –  1: Р.Тошева. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 10:   Б.Ничев; В.Атанасов; В.Лещарска; Вл.Ценов; Вл.Христов; 
Ем.Пеняшки; М.Драганов; М.Младенов; Цв.Димитров и Цв.Върбанова. 
НЕ СЕ ПРИЕМА РЕШЕНИЕ № 990 
 
16. Обявяване на 2 юни 2011 година 

/четвъртък/– Ден на Христо Ботев и 
загиналите за свободата на България за 
неработен ден. 
Докладва: д-р Костадин Шахов 
Кмет на Община Враца 
 
Изказа се: Цв.Димитров 

  

 
      Р Е Ш Е Н И Е  № 991 

 
ОТНОСНО: Обявяване на 2 юни 2011г. /четвъртък/ - Ден на Христо Ботев и 

загиналите за свободата на България за неработен ден 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и по повод 135-та годишнина от подвига на 
Христо Ботев и неговата чета и загиналите за свободата на България 
 

РЕШИ: 
 

1.Обявява 2 юни 2011г. /четвъртък/ за неработен ден за общински фирми, общински 
бюджетни организации, здравни и просветни заведения със седалище и управление на 
територията на Община Враца.  

2.Предлага на ръководителите на частни фирми, фирми с държавно участие и на 
държавните учреждения на територията на Община Враца да обявят 2 юни 2011г. 
/четвъртък/ за неработен ден.  

3.Възлага на Кмета на Община Враца да осигури дейността на сборни групи във 
всяко детско заведение на територията на Община Враца, които да се посещават от деца на 
работещи в организации, заведения, учреждения и фирми. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 991 
ЗА – 20 
ПРОТИВ – 0 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 991 
   
17. Включване в Програмата за 

приватизация за 2011год. на обособен 
обект, частна  общинска  собственост 
Докладва: Мария Петрова 
Общински съветник 

 Р Е Ш Е Н И Е  № 992 
 

ОТНОСНО: Включване в Програмата за 
приватизация за 2011год. на обособен 
обект, частна  общинска  собственост 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

РЕШИ: 
 

Не приема внесения проект за решение. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 992: 
ЗА – 13:  Б.Ничев; В.Стаменов; Д.Димитрова; Ем.Георгиев; М.Николова; М.Петрова; 
М.Ангелова; П.Пешлейски; Р.Христов; Р.Антов; С.Илчева; Ст.Дамянов и Цв.Митов. 
ПРОТИВ –  2: Цв.Димитров и Цв.Върбанова. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 7:   В.Драганов; В.Лещарска; Ем.Пеняшки; Кр.Богданов; М.Драганов; 
М.Младенов и Р.Тошева. 
НЕ СЕ ПРИЕМА РЕШЕНИЕ № 992 
 
18. Откриване процедура за продажба на 

два обособени обекти, частна общинска 
собственост. 
Докладва: Мария Петрова 
Общински съветник 
 
При представяне на докладната записка 
вносителят направи следното изменение 
на проекта за решение: Да отпадне от 
проекта за решение вторият имот. 

  

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 993 

 
ОТНОСНО: Откриване на процедура за продажба на обособен обект, частна  

общинска  собственост 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация (ЗМСМА); чл.3 ал.3 т.2 от Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол (ЗПСК),  чл.5 и чл.6 от Наредбата за търговете и конкурсите; Решение № 
867/25.02.2011 г. на Общински съвет – Враца за включване на обектите в Програмата за 
приватизация за 2011г.  
 

РЕШИ: 
 

І. Приема оценка за определяне на справедлива пазарна стойност и правен анализ на 
юристите за срок от 6 месеца на: 

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 12259.1023.14.5.43 – помещение в 
партерен етаж на жилищен блок на 5 етажа, построен 1972г. находящ се на ул. „Максим 
Горки” 7, гр.Враца със застроена площ 141,25 кв.м. със съответните ид. части от общите 
части на сградата и правото на строеж. Обектът има АОС – частна № 1414  издаден на 
26.08.2008 г. 

ІІ. Обявява публичен търг с явно наддаване за продажба при следните условия: 
1.Наименование на обекта на търга с начална тръжна цена /без ДДС/ и стъпка на 

наддаване: 
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 12259.1023.14.5.43 – помещение в 

партерен етаж на жилищен блок на 5 етажа, построен 1972г. находящ се на ул. „Максим 
Горки” 7, гр.Враца със застроена площ 141,25 кв.м. със съответните ид. части от общите 
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части на сградата и правото на строеж. Обектът има АОС – частна № 1414  издаден на 
26.08.2008 г. и начална тръжна цена   73 230  лв. /седемдесет и три хиляди, двеста и тридесет 
лева/ и стъпка на наддаване    1 000 лв. / върху крайната цена не се начислява ДДС / 

2.Размер на депозита за участие в явния търг – 10% от началната тръжна цена. 
Депозитната вноска се внася в ОББ клон Враца по сметка на Община Враца 
BG13UBBS80023300146537  код BIC  UBBSBGSF  - ТБ ОББ АД клон  Враца; 

3.Краен срок за внасяне на депозита – 15 дни от деня, следващ   публикацията на 
решението в „Държавен вестник”; 

4.Тръжна документация се закупува срещу 240 лв./с включен ДДС/ платими на касата  
в Център за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Враца ет.І. Срок за 
закупуване на документацията за участие в търга – 13 дни от деня, следващ публикацията на 
решението в „Държавен вестник”; 

5.Мястото за получаване на тръжната документация – сградата на Община  Враца  ет. 
3,  стая № 72; 

6.Срок за подаване на предложенията за участие в търга – 15 дни от деня, следващ 
публикацията на решението в „Държавен вестник”; 

7.Срок за извършване на оглед на обекта – 15 дни от деня, следващ публикацията на 
решението в „Държавен вестник”; 

8.Място, ден и час на провеждане на търга – търгът ще се проведе на 17 – я ден, от 
деня следващ публикацията на решението в „Държавен вестник” от 1400 ч. в сградата на 
Община  Враца  ет. 3,  стая № 80;      

 ІІІ. На основание чл.8 от Наредбата за търговете и конкурсите Общински съвет – 
Враца определя тръжна  комисия в състав: 

Председател: Мария Петрова 
Членове:  
1. Румен Антов – юрист 
2. Емил Пеняшки 
3. Владимир Ценов 
4. Момчил Калистратов 
5. Кирил Илиев 
6. Мирон Драганов 
Резерви: Председател: Костадин Апостолов 
       Член – Васил Драганов 
На членовете на комисията след провеждане на търга да се изплати възнаграждение в 

размер на 50% от минималната работна заплата. 
ІV. На основание чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите Общински съвет – 

Враца утвърждава тръжни документации за провеждане на търг с явно наддаване, която 
съдържа следното: 
1. Решение на Общински съвет Враца за обявяване на публичен търг с явно наддаване за 
продажба. 
2. Фотокопие на обява за явен търг, публикувана в ДВ  
3. Условия за провеждане на търга 
4. Документи за участие в търга 
5. Указания за участие в търга 
6.  Декларация за оглед на обекта 
7. Декларация по чл.7, ал.3 от ЗПСК обр.1 за произхода и основание на платежните 
средства, с които се участва в приватизацията 
8.Декларация, че юридическото лице е с по-малко от 50 % държавно или общинско участие. 
9. Проекто-договор за продажба 
10. Характеристика на обекта 
11. Скица на обекта 
12. АОС – частна 
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 V. Повторен търг ще се проведе след 7 дни, като всички горецитирани срокове се  
удължават   също с 7 дни,  до продажбата на обекта. 

VІ. Възлага на Специализираното звено за приватизация да извърши всички 
последващи действия, свързани с организацията и провеждането на търга . 

VІІ. Възлага на Кмета на Община Враца да  сключи договор със спечелилия търга 
участник.     

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 993: 
ЗА – 22:  Б.Ничев; В.Стаменов; В.Драганов; В.Лещарска; Д.Димитрова; Ем.Георгиев; 
Ем.Пеняшки; К.Беков; Кр.Богданов; М.Николова; М.Петрова; М.Ангелова; М.Драганов; 
П.Пешлейски; П.Тодоров; Р.Христов; Р.Антов; С.Илчева; Ст.Дамянов; Цв.Митов; 
Цв.Димитров и Цв.Върбанова. 
ПРОТИВ –  НЯМА. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 3: Вл.Христов; М.Младенов и Р.Тошева. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 993. 
 
19. Определяне размера на Международната 

Ботевска награда и Национална  
литературна  награда на  името на  
Христо  Ботев 
Докладва: Емил Пеняшки 
Общински съветник  
 
Изказа се: В.Драганов 

  

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 994 
 

ОТНОСНО: Определяне размера на Международната Ботевска награда и 
Национална  литературна  награда на  името на  Христо  Ботев  

 
ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ 

 
На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.33, ал.1, т.2 от ЗМСМА, чл.45, ал.5  и чл.46, ал.5 от 
Правилника за символите, празниците и наградите на Община Враца 

 
РЕШИ: 

 
 1.Определя размера на Международната Ботевска награда – 5 000 лева (пет хиляди 
лева). 
 2.Определя размера на Национална  литературна  награда на  името на  Христо  Ботев 
– 2 000 лева (две хиляди лева). 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 994: 
ЗА – 24:  Б.Ничев; В.Стаменов; В.Драганов; В.Лещарска; Вл.Ценов; Вл.Христов; 
Д.Димитрова; Ем.Георгиев; Ем.Пеняшки; К.Беков; Кр.Богданов; М.Николова; М.Ангелова; 
М.Драганов; М.Младенов; П.Пешлейски; П.Тодоров; Р.Тошева; Р.Христов; С.Илчева; 
Ст.Дамянов; Цв.Митов; Цв.Димитров и Цв.Върбанова. 
ПРОТИВ –  1: Р.Антов. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА  
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 994. 
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20. Промяна в решение № 140 от 

08.07.2008г. 
Докладва: Красимир Богданов 
Общински съветник 
 
Изказаха се: д-р К.Шахов, М.Николова, 
Ем.Георгиев, В.Драганов, Ем.Пеняшки, 
Цв.Димитров, Р.Антов, Вл.Христов, 
М.Младенов и В.Атанасов 
 
По време на дебатите се направиха 
следните предложения: 
1.Да се отмени решението от 200г. и 
паметника на Хр.Ботев да се възстанови 
на пл.Руски. 
Предложението се подложи на 
гласуване при следния вот: 
ЗА – 9 
ПРОТИВ – 6 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 4 
Не се прие направеното предложение. 
2.Паметника на Хр.Ботев да се постави 
пред стадион „Хр.Ботев” 
Предложението се подложи на 
гласуване при следния вот: 
ЗА – 2 
ПРОТИВ – 4 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 11 
Не се прие направеното предложение. 
3.Решението да е със следния текст:  
1.Отменя Решение № 140 по Протокол 
№ 18 от 08.07.2008г. на общински съвет 
– Враца в т.1. 
2.Определя място на паметника на 
Христо Ботев на Площад „Христо 
Ботев” пред лапидариума на Регионален 
исторически музей.  
Предложението се подложи на 
гласуване и прие със следния вот: 
ЗА – 15 
ПРОТИВ – 2 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА. 

 Р Е Ш Е Н И Е  № 995 
 
ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 
140 по Протокол № 18 от 08.07.2008г. 
на общински съвет – Враца 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

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

 
РЕШИ: 

 
1.Отменя Решение № 140 по Протокол № 
18 от 08.07.2008г. на Общински съвет – 
Враца в т.1. 
2.Определя място на паметника на 
Христо Ботев на Площад „Христо Ботев” 
пред лапидариума на Регионален 
исторически музей.  
 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 995 
ЗА – 15 
ПРОТИВ – 2 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 995 
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21. Приемане на декларация за осъждане на 
геноцида над българите в Османската 
империя /1396 – 1913/. 
Докладва: Валери Атанасов 
Общински съветник 
 
Изказаха се: Кр.Богданов, Цв.Димитров, 
В.Драганов, В.Атанасов, Вл.Христов, 
Р.Антов и М.Младенов 
 
По време на дебатите се направи 
следното предложение за изменение и 
допълнение на проекта за решение: 
Като т.2 в решението да се запише: 
„Възлага на Кмета на община Враца да 
предприеме превантивни действия за 
недопускане на опорочаване на Ботевите 
тържества от г-н Сидеров и други 
провокативни лица”. 
Предложението се подложи на 
гласуване и прие със следния вот: 
ЗА – 13 
ПРОТИВ – 8 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1 

  

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 996 

 
ОТНОСНО: Приемане на декларация за осъждане на геноцида над българите в 

Османската империя (1396 – 1913) 
 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 
 

На основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 
 

РЕШИ: 
 
 1.Приема Декларация със следния текст: 

„Общински съвет – Враца осъжда геноцида над българите в Османската империя 
(1396 – 1913) и обявява 17 май (деня на клането в Батак) за ден на поклонение на жертвите 
на геноцида над българите в Османската империя (1396 – 1913)”. 

2. Възлага на Кмета на община Враца да предприеме превантивни действия за 
недопускане на опорочаване на Ботевите тържества от г-н Сидеров и други провокативни 
лица. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 996 
ЗА – 16 
ПРОТИВ – 0 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 4 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 996 
  

Поради липса на кворум г-жа Малина Николова – Председател на ОбС – Враца 
прекрати заседанието съгласно чл.49, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на 
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Общински съвет – Враца, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация. 

Прекратяване на заседанието в 18,05 часа. 
 
Днес 30.05.2011 година от 15,00 часа се свика и проведе продължение на редовно 

заседание на Общински съвет – Враца, проведено на 25.05.2011г. 
 Присъстваха 31 общински съветници.  
 Отсъства: Б.Банчев, Кр.Богданов, К.Апостолов, М.Ангелова, Пл.Димитров и 
Р.Христов. 

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. 
  
22. Промяна във финансирането на 

Професионална гимназия по търговия и 
ресторантьорство – Враца. 
Докладва: Малина Николова  
Председател на ОбС – Враца 

  

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 997 

 
ОТНОСНО: Промяна във финансирането на Професионална гимназия по 

търговия и ресторантьорство – Враца  
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

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

РЕШИ: 
 

Възлага на Кмета на Община Враца да направи предложение до Министъра на 
образованието, младежта и науката Професионална гимназия по търговия и 
ресторантьорство – Враца, финансирана чрез бюджета на МОМН да премине на 
финансиране чрез бюджета на Община Враца. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 997: 
ЗА – 30:  Б.Ничев; Б.Банчев; В.Стаменов; В.Атанасов; В.Лещарска; Вл.Ценов; Вл.Христов; 
Д.Димитрова; Д.Георгиев; Ем.Георгиев; Ем.Пеняшки; Ил.Костов; К.Семкова; К.Илиев; 
К.Беков; М.Николова; М.Петрова; М.Драганов; М.Калистратов; М.Младенов; Н.Найденова; 
П.Пешлейски; П.Тодоров; Р.Тошева; Р.Антов; С.Илчева; Ст.Дамянов; Т.Василева; Цв.Митов 
и Цв.Димитров. 
ПРОТИВ –   НЯМА 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 997 
 
23. Откриване на процедура по провеждане 

на публичен подбор за избор на 
управител и възлагане управлението на 
„ДКЦ-I – Враца” ЕООД. 
Докладва: Малина Николова  
Председател на ОбС – Враца 
 

 Р Е Ш Е Н И Е  № 998 
 
ОТНОСНО: Откриване на процедура 
по провеждане на публичен подбор за 
избор на управител и възлагане 
управлението на „ДКЦ І - Враца” 
ЕООД 
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Изказаха се: Вл.Христов, К.Илиев, 
М.Николова, Ем.Пеняшки, М.Петрова, 
М.Калистратов и М.Драганов 
По време на разискванията бяха 
направени следните предложения за 
състав на комисията по организиране и 
провеждане на конкурс за подбор на 
управител на „ДКЦ-1” ЕООД: 
1. Председател на комисията да е д-р 
М.Шарков. 
Предложението се подложи на 
гласуване при следния вот: 
ЗА – 10 
ПРОТИВ – НЯМА 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 17 
Не се прие направеното предложение. 
2. Председател на комисията да е д-р 
В.Лещарска. 
Предложението се подложи на 
гласуване при следния вот: 
ЗА – 11 
ПРОТИВ – НЯМА 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 13 
Не се прие направеното предложение. 
3. Председател на комисията да е д-р 
П.Пешлейски. 
Предложението се подложи на 
гласуване и прие при следния вот: 
ЗА – 13 
ПРОТИВ – НЯМА 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 12 
Приема се направеното предложение. 
4.Членовете на комисията да са: 
Р.Антов, В.Атанасов, В.Стаменов, 
Н.Найденова, М.Младенов и 
представител на РЗИ. 
Предложението се подложи на 
гласуване и прие при следния вот: 
ЗА – 23 
ПРОТИВ – НЯМА 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1 
Приема се направеното предложение. 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 
 

РЕШИ: 
 

Не приема внесения проект за решение. 
 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 998: 
ЗА – 18:  В.Стаменов; В.Атанасов; Вл.Христов; Д.Димитрова; Ем.Пеняшки; Ил.Костов; 
К.Семкова; К.Беков; М.Николова; М.Петрова; М.Калистратов; Н.Найденова; П.Пешлейски; 
Р.Антов; С.Илчева; Ст.Дамянов; Т.Василева и Цв.Митов. 
ПРОТИВ –   1: М.Драганов. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 11: Б.Ничев; Б.Банчев; В.Лещарска; Вл.Ценов; Д.Георгиев; 
Ем.Георгиев; К.Илиев; М.Младенов; П.Тодоров; Р.Тошева и Цв.Димитров. 
НЕ СЕ ПРИЕМА РЕШЕНИЕ № 998 
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24. Промяна във финансирането на Спортно 
училище „Св.Климент Охридски” – 
Враца. 
Докладва: Малина Николова  
Председател на ОбС – Враца 

 Р Е Ш Е Н И Е  № 999 
 
ОТНОСНО: Промяна във финансирането 
на Спортно училище „Св.Климент 
Охридски” – Враца  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.23, 
ал.3 от ЗФВС и чл.34в от ППЗФВС и при 
мотиви, изложени в докладната записка 
 

РЕШИ: 
 

Възлага на Кмета на Община Враца да 
направи предложение до Министъра на 
физическото възпитание и спорта Спортно 
училище „Св.Климент Охридски” - Враца, 
финансирано чрез бюджета на Община 
Враца да премине на финансиране чрез 
бюджета на Министерство на физическото 
възпитание и спорта. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 999: 
ЗА – 30:  Б.Ничев; Б.Банчев; В.Стаменов; В.Атанасов; В.Лещарска; Вл.Ценов; Вл.Христов; 
Д.Димитрова; Д.Георгиев; Ем.Георгиев; Ем.Пеняшки; Ил.Костов; К.Семкова; К.Илиев; 
К.Беков; М.Николова; М.Петрова; М.Драганов; М.Калистратов; М.Младенов; Н.Найденова; 
П.Пешлейски; П.Тодоров; Р.Тошева; Р.Антов; С.Илчева; Ст.Дамянов; Т.Василева; Цв.Митов 
и Цв.Димитров. 
ПРОТИВ –   НЯМА 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 999 

 
25. Обсъждане на референдум за с.Нефела  - 

отлага се за извънредно заседание на 
ОбС – Враца. 
 
Изказаха се: М.Николова и М.Младенов 

  

 
26. Разни. 

 
Изказаха се: К.Илиев, Вл.Христов, 
Д.Димитрова, М.Драганов, Ем.Пеняшки, 
М.Младенов, Цв.Димитров, Б.Банчев, 
Б.Ничев, Т.Василева, М.Петрова, 
Р.Антов и В.Атанасов 
 
По време на разискванията се направиха 
следните предложения: 
1.Да се избере Временна анкетна 
комисия, която да изследва 
обстоятелствата относно съдебните 
производства, разходите и предприетите 
стъпки относно собствеността и 
управлението на вилата в местността 

 Р Е Ш Е Н И Е  № 1000 
 
ОТНОСНО: Избиране на временна 
анкетна комисия 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 
РЕШИ: 

 
Избира временна анкетна комисия в 
състав: 

1.Владимир Ценов 
2.Владимир Христов 
3.Емил Георгиев 

със задача: Да изследва обстоятелствата 
относно съдебните производства, 
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„Учителски колонии”, добила 
известност като вилата на общината в 
състав: Владимир Ценов, Владимир 
Христов и Емил Георгиев. 
Предложението се подложи на 
гласуване и прие със следния вот: 
ЗА – 13 
ПРОТИВ – 4 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 7. 
2.Да бъдат преразгледани и 
прегласувани годишните финансовите 
отчети и Информация за финансово-
икономическите резултати за 2010 
година на търговските дружества  със 
100 % общинско участие и дружествата 
с дялово участие на Община Враца. 
Предложението се подложи на 
гласуване и прие със следния вот: 
ЗА – 18 
ПРОТИВ – 1 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 4. 
3. Да се обсъждат и гласуват отчетите 
само на тези дружества, на които 
управителите или ликвидаторите 
присъстват в залата. 
Предложението се подложи на 
гласуване и прие със следния вот: 
ЗА – 13 
ПРОТИВ – 3 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 9. 

разходите и предприетите стъпки 
относно собствеността и управлението на 
вилата в местността „Учителски 
колонии”, добила известност като вилата 
на общината. 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1000: 
ЗА – 13 
ПРОТИВ – 4 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 7 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 1000 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1001 

 
ОТНОСНО: Приемане на Финансов отчет и Информация за финансово – 

икономическите резултати на търговско дружество „БКС” ЕООД за 2010 година и 
препоръки за оптимизиране на дейността му през 2011 година 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.10, ал.1, т.3 и т.7 и чл.48, ал.1 от 
Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост на Община Враца в 
търговските дружества и при мотиви, подробно изложени в докладната записка 
 

РЕШИ: 
 

1.Приема Финансовия отчет за 2010 година на „БКС” ЕООД – Враца, търговско 
дружество  със  100 % общинско участие. 

2.Приема Информацията за финансово-икономическите резултати на търговското 
дружество „БКС” ЕООД – Враца за 2010 година и препоръките за оптимизиране на 
дейността му през 2011 година. 

3.Утвърждава размера на годишния дивидент за отчисляване от печалбата след 
данъчно облагане за финансовата 2010 година в размер на 50% или 1 033,24 лв. /Хиляда 
тридесет и три лв. и 24 ст./ 
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4.Избира за проверител-регистриран одитор за задължителна проверка и заверка на 
финансовия отчет на „БКС” ЕООД за 2011 година Радинка Борисова Стоева от гр.София, 
Диплом за правоспособност № 0087/1992 г. 

5.Задължава управителя на дружеството да актуализира бизнес-плана, като включи в 
него препоръките направени от комисията по приемане на годишните отчети. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1001: 
ЗА – 26:  Б.Ничев; В.Стаменов; В.Атанасов; Вл.Ценов; Д.Димитрова; Д.Георгиев; 
Ем.Георгиев; Ем.Пеняшки; Ил.Костов; К.Семкова; К.Илиев; К.Беков; М.Николова; 
М.Петрова; М.Драганов; М.Калистратов; М.Младенов; Н.Найденова; П.Пешлейски; 
П.Тодоров; Р.Тошева; Р.Антов; С.Илчева; Т.Василева; Цв.Митов и Цв.Димитров. 
ПРОТИВ –   НЯМА 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 1001 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1002 
 

ОТНОСНО: Приемане на Финансов отчет и Информация за финансово – 
икономическите резултати на търговско дружество „Тролейбусен транспорт” ЕООД за 
2010 година и препоръки за оптимизиране на дейността му през 2011 година 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.10, ал.1, т.3 и т.7 и чл.48, ал.1 от 
Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост на Община Враца в 
търговските дружества и при мотиви, подробно изложени в докладната записка 
 

РЕШИ: 
 

1.Приема Финансовия отчет за 2010 година на „Тролейбусен транспорт” ЕООД – 
Враца, търговско дружество  със  100 % общинско участие. 

2.Приема Информацията за финансово-икономическите резултати на търговското 
дружество „Тролейбусен транспорт” ЕООД за 2010 година и препоръките за оптимизиране 
на дейността му през 2011 година. 

3.Утвърждава размера на годишния дивидент за отчисляване от печалбата след 
данъчно облагане за финансовата 2010 година в размер на 50% или 819,60 лв. /Осемстотин и 
деветнадесет лв. и 60 ст./ 

4.Избира за проверител-регистриран одитор за задължителна проверка и заверка на 
финансовия отчет на „Тролейбусен транспорт” ЕООД за 2011 година Виолета Илиева 
Иванова, Диплом за правоспособност № 0410/2001 г. 

5.Задължава управителя на дружеството да актуализира бизнес-плана, като включи в 
него препоръките направени от комисията по приемане на годишните отчети. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1002: 
ЗА – 23: Б.Ничев; В.Стаменов; В.Атанасов; Вл.Христов; Д.Димитрова; Д.Георгиев; 
Ем.Георгиев; Ем.Пеняшки; К.Семкова; К.Илиев; М.Николова; М.Петрова; М.Драганов; 
М.Калистратов; М.Младенов; Н.Найденова; П.Пешлейски; П.Тодоров; Р.Антов; С.Илчева; 
Ст.Дамянов; Т.Василева и Цв.Митов. 
ПРОТИВ –   НЯМА 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 4:Б.Банчев; В.Драганов; Вл.Ценов и Цв.Димитров. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 1002 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 1003 
 

ОТНОСНО: Приемане на Финансов отчет и Информация за финансово – 
икономическите резултати на търговско дружество РТВ „Вестител” ЕАД за 2010 
година и препоръки за оптимизиране на дейността му през 2011 година 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.11, ал.1, т.5 и т.6  от Наредбата 
за реда за упражняване на правата на собственост на Община Враца в търговските 
дружества и при мотиви, подробно изложени в докладната записка 
 

РЕШИ: 
 

1.Приема Финансов отчет за 2010 година на РТВ „Вестител” ЕАД- Враца, търговско 
дружество  със  100 % общинско участие. 

2.Приема Информация за финансово-икономическите резултати на търговското 
дружество РТВ „Вестител” ЕАД за 2010 година и препоръките за оптимизиране на 
дейността му през 2011 година. 

3.Взема решение печалбата след данъчно облагане за финансовата 2010 година в 
размер на 1 359,51 лв. /Хиляда тридесет петдесет и девет лв. и 51 ст./ да се отнесе като 
неразпределена печалба. 

4.Избира за проверител-регистриран одитор за задължителна проверка и заверка на 
финансовия отчет на РТВ „Вестител” ЕАД за 2011 година Виолета Илиева Иванова, Диплом 
за правоспособност № 0410/2001 г. 

5.Задължава управителя на дружеството да актуализира бизнес-плана, като включи в 
него препоръките направени от комисията по приемане на годишните отчети. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1003: 
ЗА – 27:  Б.Ничев; Б.Банчев; В.Стаменов; В.Атанасов; В.Драганов; Вл.Ценов; Вл.Христов; 
Д.Димитрова; Д.Георгиев; Ем.Георгиев; Ем.Пеняшки; Ил.Костов; К.Семкова; К.Илиев; 
К.Беков; М.Николова; М.Петрова; М.Драганов; М.Младенов; Н.Найденова; П.Пешлейски; 
П.Тодоров; Р.Антов; С.Илчева; Ст.Дамянов; Т.Василева и Цв.Митов. 
ПРОТИВ –   НЯМА 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 1003 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1004 

 
ОТНОСНО: Приемане на Финансов отчет и Информация за финансово – 

икономическите резултати на търговско дружество „Спортни имоти” ЕООД в 
ликвидация за 2010 година и препоръки за оптимизиране на дейността му през 2011 
година 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.10, ал.1,т.3 от Наредбата за реда 
за упражняване на правата на собственост на Община Враца в търговските дружества и при 
мотиви, подробно изложени в докладната записка 
 

РЕШИ: 
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1.Приема Финансов отчет за 2010 година на „Спортни имоти” ЕООД в ликвидация – 
Враца, търговско дружество  със  100 % общинско участие. 

2.Приема Информация за финансово-икономическите резултати на търговското 
дружество „Спортни имоти” ЕООД в ликвидация – Враца за 2010 година и препоръките за 
оптимизиране на дейността му през 2011 година. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1004: 
ЗА – 24:  Б.Ничев; Б.Банчев; В.Стаменов; В.Атанасов; В.Драганов; Вл.Ценов; Д.Димитрова; 
Д.Георгиев; Ем.Георгиев; Ем.Пеняшки; К.Семкова; К.Илиев; М.Николова; М.Петрова; 
М.Младенов; Н.Найденова; П.Пешлейски; П.Тодоров; Р.Антов; С.Илчева; Ст.Дамянов; 
Т.Василева; Цв.Митов и Цв.Димитров. 
ПРОТИВ –   НЯМА 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1: М.Драганов. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 1004 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1005 

 
ОТНОСНО: Приемане на Финансов отчет и Информация за финансово – 

икономическите резултати на търговско дружество „Паркинги и гаражи” ЕООД в 
ликвидация за 2010 година и препоръки за оптимизиране на дейността му през 2011 
година 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.10, ал.1,т.3 от Наредбата за реда 

за упражняване на правата на собственост на Община Враца в търговските дружества и при 
мотиви, подробно изложени в докладната записка 
 

РЕШИ: 
  

1.Приема Финансов отчет за 2010 година на „Паркинги и гаражи” ЕООД в 
ликвидация – Враца, търговско дружество  със  100 % общинско участие. 

2.Приема Информация за финансово-икономическите резултати на търговското 
дружество „Паркинги и гаражи” ЕООД в ликвидация – Враца за 2010 година и препоръките 
за оптимизиране на дейността му през 2011 година. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1005: 
ЗА – 22:  Б.Ничев; Б.Банчев; В.Стаменов; В.Драганов; Вл.Ценов; Д.Димитрова; Д.Георгиев; 
Ем.Георгиев; Ем.Пеняшки; К.Семкова; К.Илиев; М.Николова; М.Петрова; М.Калистратов; 
Н.Найденова; П.Пешлейски; П.Тодоров; Р.Антов; С.Илчева; Т.Василева; Цв.Митов и 
Цв.Димитров. 
ПРОТИВ –   1: М.Младенов. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1: М.Драганов. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 1005 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1006 

 
ОТНОСНО: Приемане на Финансов отчет и Информация за финансово – 

икономическите резултати на търговско дружество „Стоматологичен център I” ЕООД 
в ликвидация за 2010 година и препоръки за оптимизиране на дейността му през 2011 
година 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
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На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.10, ал.1, т.3 от Наредбата за реда 
за упражняване на правата на собственост на Община Враца в търговските дружества и при 
мотиви, подробно изложени в докладната записка 
 

РЕШИ: 
 

1.Приема Финансовия отчет за 2010 година на „Стоматологичен център I” ЕООД в 
ликвидация – Враца, търговско дружество  със  100 % общинско участие. 

2.Приема Информация за финансово-икономическите резултати на търговското 
дружество „Стоматологичен център I” ЕООД в ликвидация – Враца за 2010 година и 
препоръките за оптимизиране на дейността му през 2011 година. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1006: 
ЗА – 23:  Б.Ничев; В.Стаменов; Вл.Ценов; Д.Димитрова; Д.Георгиев; Ем.Георгиев; 
Ем.Пеняшки; К.Семкова; К.Илиев; М.Николова; М.Петрова; М.Драганов; М.Младенов; 
Н.Найденова; П.Пешлейски; П.Тодоров; Р.Тошева; Р.Антов; С.Илчева; Ст.Дамянов; 
Т.Василева; Цв.Митов и Цв.Димитров. 
ПРОТИВ –   НЯМА. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 1006 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1007 
 

ОТНОСНО: Приемане на Финансов отчет и Информация за финансово – 
икономическите резултати на търговско дружество „Обредни дейности” ЕООД в 
ликвидация за 2010 година и препоръки за оптимизиране на дейността му през 2011 
година 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.10, ал.1,т.3 от Наредбата за реда 
за упражняване на правата на собственост на Община Враца в търговските дружества и при 
мотиви, подробно изложени в докладната записка 
 

РЕШИ: 
  

1.Приема Финансов отчет за 2010 година на „Обредни дейности” ЕООД в ликвидация 
– Враца, търговско дружество  със  100 % общинско участие. 

2.Приема Информация за финансово-икономическите резултати на търговското 
дружество „Обредни дейности” ЕООД в ликвидация – Враца за 2010 година и препоръките 
за оптимизиране на дейността му през 2011 година. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1007: 
ЗА – 26:  Б.Ничев; В.Стаменов; В.Атанасов; В.Драганов; Вл.Ценов; Д.Димитрова; 
Д.Георгиев; Ем.Георгиев; Ем.Пеняшки; Ил.Костов; К.Семкова; К.Илиев; К.Беков; 
М.Николова; М.Петрова; М.Драганов; М.Калистратов; М.Младенов; Н.Найденова; 
П.Пешлейски; Р.Тошева; Р.Антов; С.Илчева; Ст.Дамянов; Т.Василева и Цв.Митов  
ПРОТИВ –   НЯМА. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 1007 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 1008 

 
ОТНОСНО: Приемане на Финансов отчет и Информация за финансово – 

икономическите резултати на търговско дружество „Екопроект” ООД за 2010 година и 
препоръки за оптимизиране на дейността му през 2011 година 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.24 от Наредбата за реда за 

упражняване на правата на собственост на Община Враца в търговските дружества и при 
мотиви, подробно изложени в докладната записка 
 

РЕШИ: 
  

1.Приема за сведение Финансов отчет за 2010 година на търговско дружество 
„Екопроект” ООД – Враца, в което Община Враца има дялово участие. 

2.Приема Информация за финансово-икономическите резултати на търговското 
дружество „Екопроект” ООД – Враца за 2010 година и препоръките за оптимизиране на 
дейността му през 2011 година. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1008: 
ЗА – 25:  Б.Ничев; В.Стаменов; В.Драганов; Вл.Ценов; Д.Димитрова; Д.Георгиев; 
Ем.Георгиев; Ем.Пеняшки; Ил.Костов; К.Семкова; К.Илиев; К.Беков; М.Николова; 
М.Петрова; М.Драганов; М.Младенов; Н.Найденова; П.Пешлейски; Р.Тошева; Р.Антов; 
С.Илчева; Ст.Дамянов; Т.Василева; Цв.Митов и Цв.Димитров. 
ПРОТИВ –   НЯМА. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 1008 

 
След изчерпване на дневния ред, Председателят на общински съвет закри заседанието в 

16,35 часа. 
 
 

 
Малина Николова 
Председател на ОбС – Враца, 
           
 
 
      
Изготвил протокола: 
   Цветелина Йорданова  
 


