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П Р О Т О К О Л   № 77 
 

 Днес 28.07.2011 година от 10,00 часа се проведе редовно заседание на Общински 
съвет – Враца. 
 Присъстваха 32 общински съветници.  
 Отсъстваха:  В.Лещарска, Вл.Христов, Пл.Димитров, Т.Василева и Цв.Дамяновска 

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.  

 
Направи се следното предложение за изменение и допълнение на проекта за дневен 

ред:  Да отпаднат от дневния ред всички точки касаещи продажба, ликвидиране на 
съсобственост и т.н. 

 
Предложението се подложи на гласуване при следния вот: 

ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА – 13; 
ПРОТИВ – 12; 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1. 
Не се прие направеното предложение 
 
 След проведените разисквания, общинският съвет реши заседанието да протече при 
следния дневен ред:  

 
1.Питания. 
2.Върнато за ново обсъждане Решение 1012 по Протокол № 76/28.06.2011 г. на 

Общински съвет - Враца. 
       Докладва: Малина Николова 
       Председател на ОбС – Враца  

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

       Докладва: Малина Николова 
        Председател на ОбС – Враца  
 4.Приемане Отчет на ликвидатора, Окончателен ликвидационен баланс, Доклад, 
поясняващ окончателния ликвидационен баланс и освобождаване от отговорност на 
ликвидатора на „Обредни дейности”ЕООД – Враца /в ликвидация/ 

       Докладва: Малина Николова 
        Председател на ОбС – Враца  

5.Включване в Програмата за приватизация за 2011год. на 9 обособени обекти, частна  
общинска  собственост 
        Докладва: Мария Петрова 
        Общински съветник 
 6.Откриване на процедура за продажба на обособен обект, частна  общинска  
собственост 
        Докладва: Мария Петрова 
        Общински съветник 

7.Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от 
повърхностен воден обект – язовир „Лиляче”. 
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       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 
8.Даване на разрешение за откриване на процедура по акредитация на Отделение по 

анестезиология и интензивно лечение към „Комплексен онкологичен център Враца  „ЕООД 
       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 
9.Подготовка на проект по схема за безвъзмездна финансова помощ: 

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

       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 
10.Съгласие за издаване на „Запис на заповед” от Кмета на Община Враца за 

обезпечаване на авансово плащане по Договор № BG161PO001/1.4-06/2010/007 за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Регионално 
развитие” 2007-2013 

       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 
11.Предвиждане промяна в собствеността на поземлен имот от публична общинска 

собственост в частна общинска собственост с проект за частично изменение на подробен 
устройствен план. 

       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 
12.Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим 

имот - поземлен имот с идентификатор 12259.1019.315 по Кадастралната карта или УПИ ІІІ-

2493, кв.150, ЦГЧ  по действащия Устройствен план на гр.Враца 
       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 
13.Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим 

имот – урегулиран поземлен имот УПИ VІІ-293, кв.41 по действащия Устройствен план на 
с.Челопек 

       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 
14.Допълване и актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти 

– общинска собственост през 2011 г., относно  разпореждане с недвижими имоти частна 
общинска собственост 

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

поземлен имот – УПИ VІ-35, кв.45, ж.к."Дъбника", гр.Враца в полза на собственика на 
законно  построена в него сграда. 

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

поземлен имот – УПИ VІІІ, кв.23-а по плана на с.Косталево в полза на собственика на 
законно  построена в него търговска сграда 

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

поземлен имот – УПИ І, кв.30-а по плана на с.Вировско в полза на собственика на законно  
построена в него сграда 
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       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 
18.Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим 

имот - поземлен имот с идентификатор 12259.1012.348 по Кадастралната карта или УПИ ІІ-

323, кв.62, ж.к.”Дъбника”  по действащия Устройствен план на гр.Враца. 
       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 
19.Определяне на концесионер на концесия за услуга с предмет: управление, ремонт 

и поддържане на язовирните стени и прилежащите към тях съоръжения  в техническо 
изправно състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация и извършването на 
дейностите аквакултури: риборазвъждане  и отглеждане на риби и други водни организми, 
както и получената по съответните технологии продукция от тях върху язовири, публична 
общинска собственост. 

       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 
20.Предложение за откриване на процедурата за предоставяне на концесия за 

управление и поддържане на Картинг писта - гр.Враца. 
       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца  
21.Отдаване под наем на имоти публична общинска собственост представляващи 

земеделска земя с начин на трайно ползване – пасища, мери, ливади и ниви в землищата на 
населените места на Община Враца. 

       Докладва: инж.Петя Аврамова 
       Зам.кмет на Община Враца 
22.Предоставяне на земеделски земи от ОПФ (включени в списъците на имоти по 

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

       Докладва: инж.Петя Аврамова 
       Зам.кмет на Община Враца 
23.Присъединяване към Конвент на Кметовете 
       Докладва: Ани Василева 
       Зам.кмет на Община Враца 
24.Разни. 
 
Дневния ред се прие със следния вот:  
ГЛАСУВАЛИ: 
ЗА – 19; 
ПРОТИВ – НЯМА; 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА. 
 
След станалите разисквания Общински съвет взе следните решения:  
 
1.Питания. 
Д-р К.Шахов отговори на питания поставени общински съветници на предходно 

заседание на ОбС – Враца. 
Общински съветници поставиха следните питания: 

Цв.Димитров: 1.Колко дъждовни шахти има в град Враца, какво е състоянието им и кой се 
грижи за поддържането им в изправно състояние? 2.Кога изтича срока за възстановяване на 
пътните настилки и какви санкции е наложила общината на възложителя и изпълнителите? 
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М.Драганов: Относно: Затапена чешма в гробищния парк в с.Девене: Коя е причината да 
стане това нещо? Кога ще разпоредите чешмата да бъде възстановена? 
В.Стаменов: Относно: изграждане на път Е-79: Какви действия предприема Общинската 
администрация и Кмета на Община Враца за промяна на тези явно не правилни проектни 
решения? 
 

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

       Докладва: Малина Николова 
       Председател на ОбС – Враца  
 
Изказаха се: М.Младенов, М.Николова, М.Петрова, В.Драганов, д-р К.Шахов, 

К.Илиев, Цв.Димитров и Ем.Пеняшки 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1036 
 

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

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 
 

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

РЕШИ: 
 

1.Изключва от Програмата за приватизация за 2011 година обект – поземлен имот с 
идентификационен № 12259.1020.295 по кадастралната карта на гр.Враца, одобрена със 
Заповед № РД-18-43/16.09.2005 г. на изпълнителния директор на АК, изменена със Заповед  
№ КД-14-06/27/13.02.2007 г. на Началника на СК – Враца с площ от 1 619,00 кв.м., заедно с 
построените в него сграда с идентификационен № 12259.1020.295.1 със застроена площ 
427,00 кв.м. и сграда – пристройка идентификационен № 12259.1020.295.2 със застроена 
площ 60,00 кв.м., находящи се на ул. „Тодор Балабанов” № 1 в гр. Враца (УПИ ХІ, зона – 
втора, кв.141 по плана на ЦГЧ ) с АОС – частна № 1181/15.02.2007г. 

2.Отменя свое Решение №1012 по Протокол № 76/28.06.2011 г. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1036 
ЗА – 20 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 3 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1036 

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

       Докладва: Малина Николова 
        Председател на ОбС – Враца  
  
Изказаха се: М.Младенов, М.Николова и В.Драганов 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 1037 
 

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.273, ал.1 от 
ТЗ и при мотиви, изложени в докладната записка 
 

РЕШИ: 
 

1.Приема Отчета за дейността на ликвидатора Хари Стефанова Лазарова. 
2.Приема Окончателен ликвидационен баланс на „Паркинги и гаражи – Враца” 

ЕООД /в ликвидация/. 
3.Приема Доклад, поясняващ окончателния ликвидационен баланс на „Паркинги 

и гаражи – Враца” ЕООД /в ликвидация/. 
4.Освобождава от отговорност Хари Стефанова Лазарова -ликвидатор на 

„Паркинги и гаражи – Враца” ЕООД /в ликвидация/. 
5.Възлага на ликвидатора Хари Стефанова Лазарова да извърши необходимите 

действия за заличаване на „Паркинги и гаражи – Враца” ЕООД /в ликвидация/. 
6.Разпределя в полза на Община Враца останалото след удовлетворяване на 

кредиторите на “Паркинги и гаражи – Враца“ ЕООД /в ликвидация/ имущество. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1037 
ЗА – 25: Б.Ничев, В.Стаменов, В.Атанасов, В.Драганов, Вл.Ценов, Д.Димитрова, 
Д.Георгиев, Ем.Георгиев, Ил.Костов, К.Семкова, К.Илиев, К.Апостолов, Кр.Богданов, 
М.Николова, М.Петрова, М.Ангелова, М.Драганов, Н.Найденова, П.Пешлейски, П.Тодоров, 
Р.Христов, Р.Антов, Ст.Дамянов, Цв.Ценов и Цв.Димитров. 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1: М.Младенов. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1037 
 
 4.Приемане Отчет на ликвидатора, Окончателен ликвидационен баланс, 
Доклад, поясняващ окончателния ликвидационен баланс и освобождаване от 
отговорност на ликвидатора на „Обредни дейности”ЕООД – Враца /в ликвидация/ 

       Докладва: Малина Николова 
        Председател на ОбС – Враца 

 
Изказаха се: М.Младенов, М.Николова, К.Илиев, Цв.Димитров и Р.Антов 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1038 
 

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.273, ал.1 от 
ТЗ и при мотиви, изложени в докладната записка 
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РЕШИ: 
 

1.Приема Годишен финансов отчет на „Обредни дейности“ ЕООД – Враца /в 
ликвидация/. 

2.Приема и одобрява (по аргумент и аналогия на чл. 270, ал. 2 от ТЗ) заключителния 
(краен) счетоводен баланс на „Обредни дейности” ЕООД – Враца /в ликвидация/. 

3.Приема Доклад, поясняващ окончателния ликвидационен баланс на „Обредни 
дейности” ЕООД – Враца /в ликвидация/. 

4.На основание чл. 272, ал. 4 от ТЗ, предвид факта, че няма неудовлетворени 
кредитори отписва като несъбираеми вземания на дружеството в общ размер 15 052.05 лв., в 
това число:  
 - надвнесените авансови данъци от минали години (за 2006г. по ЗКПО) в размер на 1 
882,80 лв., тъй-като до изтичането на срока за това – следващата финансова година не са 
били предприети действия за прихващане от дължими такива за следващия период, поради 
което същите са несъбираеми; 
 - задължението по сметка 498 на Звезда Флорова в размер на 13 169.25 лв.(заведени 
като задължение от неотчетени постъпления до 2008г.), тъй-като Флорова е починала преди 
да и бъде съставен акт за начет, поради което същото е несъбираемо. 

5.Освобождава от отговорност Валери Илиев Иванов – ликвидатор на „Обредни 
дейности” ЕООД – Враца /в ликвидация/. 

6.Възлага на ликвидатора Валери Илиев Иванов да извърши необходимите действия 
за заличаване на „Обредни дейности” ЕООД – Враца /в ликвидация/. 

7. На основание чл.272, ал.1 от ТЗ прехвърля (разпределя) всичките останали 
неосребрени след удовлетворяването на кредиторите като чист остатък от дружественото 
имущество активи на дружеството – сгради, съоръженията, движими вещи и налични стоки 
по крайния, заключителен баланс към 14.07.2011г., с обща балансова стойност 68 780.54 лв. 
на Община Враца, като неин ликвидационен дял в натура съгласно чл.268, ал.2 от ТЗ в 
качеството и на едноличен собственик на капитала. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1038 
ЗА – 25: Б.Ничев, В.Стаменов, В.Драганов, Д.Димитрова, Д.Георгиев, Ем.Георгиев, 
Ем.Пеняшки, Ил.Костов, К.Семкова, К.Илиев, К.Апостолов, Кр.Богданов, М.Николова, 
М.Петрова, М.Ангелова, М.Драганов, М.Калистратов, Н.Найденова, П.Пешлейски, 
П.Тодоров, Р.Христов, Р.Антов, С.Илчева, Цв.Ценов и Цв.Димитров. 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1: М.Младенов. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1038 
  

5.Включване в Програмата за приватизация за 2011год. на 9 обособени обекти, 
частна  общинска  собственост 
        Докладва: Мария Петрова 
        Общински съветник 
 Изказа се: Р.Антов 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1039 
 

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
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На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация (ЗМСМА); чл.3, ал.3, т.2 във връзка с чл.1, ал.2, т.3 от ЗПСК 
 

РЕШИ: 
 

Включва в Програмата за приватизация за 2011год. следните обекти: 
 

1.Поземлен имот с идентификационен № 12259.1010.39 по кадастралната карта на 
гр.Враца, одобрена със Заповед № РД-18-43/16.09.2005г. на изпълнителния директор на АК, 
с площ от 2 557,00 кв.м. в гр. Враца (УПИ І7, кв.2, ж.к. „Дъбника”) с АОС – частна № 
1956/15.07.2011г. и скица № 4201/13.07.2011г. 

2.Поземлен имот с идентификационен № 12259.1010.306 по кадастралната карта на 
гр.Враца, одобрена със Заповед № РД-18-43/16.09.2005г. на изпълнителния директор на АК, 
с площ от 9 262,00 кв.м. в гр. Враца (УПИ ІІ33, кв.20, ж.к. „Дъбника”) с АОС – частна № 
1955/15.07.2011г. и скица № 4194/13.07.2011г. 

3.Поземлен имот с идентификационен № 12259.1027.199 по кадастралната карта на 
гр.Враца, одобрена със Заповед № РД-18-43/16.09.2005г. на изпълнителния директор на АК, 
с площ от 20 723,00 кв.м. в гр. Враца (УПИ ХІІІ199, кв.3, Източна промишлена зона) с АОС – 
частна № 1942/06.07.2011г. и скица № 3643/28.06.2011г. 

4.Поземлен имот с идентификационен № 12259.1026.266 по кадастралната карта на 
гр.Враца, одобрена със Заповед № РД-18-43/16.09.2005г. на изпълнителния директор на АК, 
с площ от 1 828,00 кв.м. в гр. Враца (УПИ ІІІ266, кв.1, ж.к. „Медковец”) с АОС – частна № 
1943/06.07.2011г. и скица № 3642/28.06.2011г. 

5.Поземлен имот с идентификационен № 12259.1027.404 по кадастралната карта на 
гр.Враца, одобрена със Заповед № РД-18-43/16.09.2005г. на изпълнителния директор на АК, 
с площ от 706,00 кв.м. в гр. Враца (УПИ ІV34, кв.3, Източна промишлена зона) с АОС – 
частна № 1953/14.07.2011г. и скица № 4249/14.07.2011г. 

6.Поземлен имот с идентификационен № 12259.1009.151 по кадастралната карта на 
гр.Враца, одобрена със Заповед № РД-18-43/16.09.2005г. на изпълнителния директор на АК, 
с площ от 44 054,00 кв.м. в гр. Враца (УПИ ІІ4, кв.4, ж.к. „Сениче”) с АОС – частна № 
1960/15.07.2011г. и скица № 4203/13.07.2011г. 

7.Поземлен имот с идентификационен № 12259.1009.150 по кадастралната карта на 
гр.Враца, одобрена със Заповед № РД-18-43/16.09.2005г. на изпълнителния директор на АК, 
с площ от 70 466,00 кв.м. в гр. Враца (УПИ ІІ4, кв.2, ж.к. „Сениче”) с АОС – частна № 
1959/15.07.2011г. и скица № 4203/13.07.2011г. 

8.Поземлен имот с идентификационен № 12259.1009.149 по кадастралната карта на 
гр.Враца, одобрена със Заповед № РД-18-43/16.09.2005г. на изпълнителния директор на АК, 
с площ от 83 348,00 кв.м. в гр. Враца (УПИ І4, кв.1, ж.к. „Сениче”) с АОС – частна № 
1958/15.07.2011г. и скица № 4203/13.07.2011г. 

9.Поземлен имот с идентификационен № 12259.1009.148 по кадастралната карта на 
гр.Враца, одобрена със Заповед № РД-18-43/16.09.2005г. на изпълнителния директор на АК, 
с площ от 18 334,00 кв.м. в гр. Враца (УПИ ІІ4, кв.23, ж.к. „Сениче”) с АОС – частна № 
1957/15.07.2011г. и скица № 4203/13.07.2011г. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1039 
ЗА – 23 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1039 

 
6.Откриване на процедура за продажба на обособен обект, частна  общинска  

собственост 
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        Докладва: Мария Петрова 
        Общински съветник 
  

Изказаха се: Цв.Димитров, д-р К.Шахов и М.Петрова 
 По време на дебатите вносителят направи следното изменение в проекта за решение: 
Началната тръжна цена да се завиши от 125 000 лева на 165 000 лева, като стъпката на 
наддаване остава същата – 5 000 лева. 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1040 

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

общинска собственост 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

РЕШИ: 
 
 Не приема внесения проект за решене. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1040 
ЗА – 16: Д.Димитрова, Д.Георгиев, К.Семкова, К.Апостолов, М.Николова, М.Петрова, 
М.Калистратов, Н.Найденова, П.Пешлейски, П.Тодоров, Р.Христов, Р.Антов, С.Илчева, 
Ст.Дамянов, Цв.Ценов и Цв.Димитров. 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 10: Б.Ничев, В.Стаменов, В.Атанасов, Вл.Ценов, Ем.Пеняшки, 
Ил.Костов, К.Илиев, Кр.Богданов, М.Ангелова и М.Младенов. 
НЕ СЕ ПРИЕМА РЕШЕНИЕ №: 1040 
 

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

       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 
 
Изказаха се: Р.Антов, В.Драганов и д-р К.Шахов. 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1041 
 

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. с разпоредбите на чл.52, ал.1, т.3 буква 
„а” на Закона за водите /ДВ, бр.61 от 06.08.2010г./, компетентния орган по издаване на 
разрешителното е кмета на общината след решение на общинския съвет и при мотиви, 
подробно изложени в докладната записка 
 

РЕШИ: 
 
 Разрешава откриването на процедура по издаване на разрешително за водовземане 
от повърхностен воден обект язовир „Лиляче” /публична общинска собственост АКТ 
№328/12.09.2001г./ с цел промишлени нужди при добив на варовик от кариера на фирмата. 
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ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1041 
ЗА – 25: Б.Ничев, В.Стаменов, В.Драганов, Вл.Ценов, Д.Димитрова, Д.Георгиев, 
Ем.Пеняшки, К.Семкова, К.Илиев, К.Апостолов, Кр.Богданов, М.Николова, М.Петрова, 
М.Ангелова, М.Драганов, М.Калистратов, М.Младенов, Н.Найденова, П.Пешлейски, 
П.Тодоров, Р.Христов, Р.Антов, С.Илчева, Ст.Дамянов и Цв.Ценов. 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1: В.Атанасов. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1041 

 
8.Даване на разрешение за откриване на процедура по акредитация на 

Отделение по анестезиология и интензивно лечение към „Комплексен онкологичен 
център Враца  „ЕООД 

       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 
Изказаха се: д-р П.Пешлейски и Р.Антов 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1042 
 

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.10, ал.1, т.23 от Наредбата за реда за упражняване 
на правата на собственост на Община Враца в търговските дружества, Наредба №18 на 
Министерство на здравеопазването  за критериите, показателите и методиката за 
акредитация на лечебните заведения  и при мотиви, подробно изложени в докладната 
записка 
 

РЕШИ: 
 
 Дава разрешение за откриване на процедура по акредитация на Отделение по 
анестезиология и интензивно лечение към „Комплексен онкологичен център Враца” ЕООД. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1042 
ЗА –24 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1042 

 
9.Подготовка на проект по схема за безвъзмездна финансова помощ: 

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

       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 
Изказаха се: д-р П.Пешлейски и Р.Антов 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 1043 
 

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация (ЗМСМА) и при мотиви, подробно изложени в докладната записка: 

 
РЕШИ: 

 
1.Дава съгласие Община Враца да кандидатства с проект по схема за безвъзмездна 

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

2.Предназначението на сградата/помещенията, обект на интервенция по проекта, 
няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на проекта. 

3.Лечебното заведение „Комплексен онкологичен център” – Враца ЕООД (КОЦ) 
няма да бъде закрито за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по 
проекта. 

4.Съгласно изготвения финансов анализ не е необходимо осигуряване на собствен 
принос. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1043 
ЗА – 28: Б.Ничев, В.Стаменов, В.Атанасов, В.Драганов, Вл.Ценов, Д.Димитрова, 
Д.Георгиев, Ем.Пеняшки, К.Семкова, К.Илиев, К.Апостолов, Кр.Богданов, М.Николова, 
М.Петрова, М.Ангелова, М.Драганов, М.Калистратов, М.Младенов, Н.Найденова, 
П.Пешлейски, П.Тодоров, Р.Тошева, Р.Христов, Р.Антов, С.Илчева, Ст.Дамянов, Цв.Ценов и 
Цв.Димитров. 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма  
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1043 

 
10.Съгласие за издаване на „Запис на заповед” от Кмета на Община Враца за 

обезпечаване на авансово плащане по Договор № BG161PO001/1.4-06/2010/007 за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Регионално 
развитие” 2007-2013 

       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 
Изказаха се: Цв.Димитров и К.Илиев 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1044 

 
ОТНОСНО: Съгласие за издаване на „Запис на заповед” от Кмета на Община 

Враца за обезпечаване на авансово плащане по Договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 
2013”, № BG161PO001/1.4-06/2010/007 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 
РЕШИ: 

 
Упълномощава Кмета на Община Враца да издаде Запис на заповед без протест и без 

разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки, в полза на Министерство на 
регионалното развитие и благоустройство, платим по предявяване, който обезпечава 
пълният размер на авансовото плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013” с рег. № 
BG161PO001/1.4-06/2010/007 
по проект „Превенция на риска от наводнения в Община Враца”, одобрен за финансиране по 
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-06/2010 
„Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските 
агломерации”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4 
„подобряване на физическата среда и превенция на риска”, в размер на 348 677, 48 лв. 
(триста четиридесет и осем хиляди шестстотин седемдесет и седем лева и 0,48) 
представляващи 35 % от стойността на предоставената от Договарящия орган безвъзмездна 
финансова помощ по ОПРР към бенефициента, съставляваща 95 % от общите допустими 
разходи по проекта. 

Утвърждава текст на Запис на заповед, която е неразделна част от настоящето 
решение. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ Е1-VIII 

 
 З А П И С  Н А  З А П О В Е Д 

 
 
Без протест и без разноски 
Платим на предявяване 
За сумата: ……………... 
(посочва се цифром стойността и 
валутата на аванса). 

 
 

Долуподписаният д-р Костадин Никифоров Шахов, ЕГН 6506081966, л.к. № 118623479, 
изд. от МВР - Враца на 22.10.2001 г., в качеството си на Кмет на Община Враца, ЕИК по 
БУЛСТАТ: 000193115, ул. “Стефанаки Савов” № 6 – Бенефициент по Оперативна програма 
„Регионално развитие” схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-06/2010 
“Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводненията в градските 
агломерации”, проект “.Превенция на риска от наводненията в Община Враца ” № 007. по 
договор № BG161PO001/1.4-06/2010/007, като Издател на настоящия Запис на заповед, 
неотменимо и безусловно се задължавам, без протест и разноски, без никакви възражения 
и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, срещу представянето на този Запис на 
заповед да заплатя на поемателя – Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – 
Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, сумата: 348 677, 48 лева 
(триста четиридесет и осем хиляди шестстотин седемдесет и седем лева и 0,48).  
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Платим на предявяване. Срок за предявяване за плащане – до  ............ (два месеца след 

изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ). 

Сумата е платима по банковата сметка на поемателя: в банка БНБ-гр.София, IBAN : BG75 

BNBG 9661 3200 1966 01, BIC - BNBGBGSD, на името на Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално 

развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”. 

 
Дата на издаване: .............................................. 
 
Място на издаване: гр. Враца 
 
Подпис за издателя: ..................................................................................... 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1044 
ЗА – 22: В.Стаменов, Вл.Ценов, Д.Димитрова, Ем.Пеняшки, К.Семкова, К.Илиев, 
К.Апостолов, Кр.Богданов, М.Николова, М.Петрова, М.Ангелова, М.Калистратов, 
М.Младенов, Н.Найденова, П.Пешлейски, П.Тодоров, Р.Христов, Р.Антов, С.Илчева, 
Ст.Дамянов, Цв.Ценов и Цв.Димитров. 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 5:  Б.Ничев, В.Атанасов, В.Драганов, Д.Георгиев и Р.Тошева. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1044 
 

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

       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 
Изказа се: гл.арх.Д.Дилков 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1045 
 

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

РЕШИ: 
 
 Не приема внесения проект за решение. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1045 
ЗА – 22: Б.Банчев, В.Стаменов, В.Атанасов, В.Драганов, Д.Димитрова, Ем.Георгиев, 
К.Семкова, К.Илиев, К.Апостолов, М.Николова, М.Петрова, М.Ангелова, М.Калистратов, 
Н.Найденова, П.Пешлейски, П.Тодоров, Р.Тошева, Р.Христов, Р.Антов, С.Илчева, 
Ст.Дамянов и Цв.Ценов. 
ПРОТИВ – няма 
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ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 4:  Б.Ничев, Ем.Пеняшки, Кр.Богданов и М.Младенов. 
НЕ СЕ ПРИЕМА РЕШЕНИЕ №: 1045 

 
12.Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от 

недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 12259.1019.315 по Кадастралната 
карта или УПИ ІІІ-2493, кв.150, ЦГЧ  по действащия Устройствен план на гр.Враца 

       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1046 

 
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част 

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

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 12.07.2011г. на лицензиран оценител инж.Даниела 
Върбанова, съгласно която пазарната стойност на общинската част от поземлен имот с 
идентификатор 12259.1019.315 по Кадастралната карта, съставляващ УПИ ІІІ-2493, кв.150, 
ЦГЧ по действащия Устройствения план на гр.Враца, представляваща 51/355 ид.ч. от 
поземления имот, състоящи се от 51.00 м2  незастроен терен, придаващи се по регулация, 
съгласно ЧИПУП/ПРЗ/, одобрен със Заповед №545/04.05.2010 г. на Кмета на Община Враца, 
актувани с акт за частна общинска собственост 1746/14.07.2010г., възлиза на 5 110.00  лв. без 
ДДС (пет хиляди сто и десет лева без данък добавена стойност) или по 100.20 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 12259.1019.315 по Кадастралната карта, съставляващ УПИ ІІІ-2493, 
кв.150, ЦГЧ по действащия Устройствения план на гр.Враца, чрез продажба на общинската 
част от имота по одобрената в т.1 цена. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1046 
ЗА – 21: Б.Банчев, В.Стаменов, В.Атанасов, Д.Димитрова, Ем.Георгиев, Ем.Пеняшки, 
К.Семкова, К.Илиев, К.Апостолов, М.Николова, М.Петрова, М.Ангелова, М.Калистратов, 
М.Младенов, П.Пешлейски, П.Тодоров, Р.Христов, Р.Антов, С.Илчева, Ст.Дамянов и 
Цв.Ценов. 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 6:  Б.Ничев, Ил.Костов, Кр.Богданов, Н.Найденова, Р.Тошева и 
Цв.Димитров. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1046 
 

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

       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 1047 

 
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част 

от недвижим имот – урегулиран поземлен имот УПИ VІІ-293, кв.41 по действащия 
Устройствен план на с.Челопек 
 

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 15.07.2011г. на лицензиран оценител инж.Лариса 
Ангелова, съгласно която пазарната стойност на общинската част от УПИ VІІ-293, кв.41 по 
действащия Устройствен план на с.Челопек, представляваща 65/985 ид.ч. от поземления 
имот, състоящи се от 65.00 м2  незастроен  терен, придаващи се по регулация, съгласно 
регулационен план, одобрен със Заповед №383/22.06.1981 г. на Кмета на Община Враца, 
актувани с акт за частна общинска собственост №1944/06.07.2011г., възлиза на 730.00  лв. без 
ДДС (седемстотин и тридесет лева без данък добавена стойност) или по 11.27 лв./м2. 

2. Дава съгласие за продажба на общинската част от имота и възлага на Кмета на 
Община-Враца, да проведе процедура за прекратяване на съсобственост за недвижим имот – 
УПИ VІІ-293, кв.41 по действащия Устройствения план на с.Челопек, чрез продажба на 
общинската част от имота по одобрената в т.1 цена. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1047 
ЗА – 23: Б.Банчев, В.Стаменов, В.Атанасов, Д.Димитрова, Ем.Георгиев, Ем.Пеняшки, 
Ил.Костов, К.Семкова, К.Илиев, К.Апостолов, М.Николова, М.Петрова, М.Ангелова, 
М.Калистратов, Н.Найденова, П.Пешлейски, П.Тодоров, Р.Христов, Р.Антов, С.Илчева, 
Ст.Дамянов, Цв.Ценов и Цв.Димитров. 
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 4:  Б.Ничев, Кр.Богданов, М.Младенов, Р.Тошева. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1047 

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

имоти – общинска собственост през 2011 г., относно  разпореждане с недвижими имоти 
частна общинска собственост 

       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 
Изказаха се: М.Петрова и Ем.Пеняшки 
По време на обсъжданията се направи следното предложение за изменение на 

проекта за решение: Да се извади имота, описан в т.2 на таблицата от проекта за решение и 
да се впише в Програмата за Приватизация. Предложението се подложи на гласуване при 
следния вот: 

ЗА – 11 
ПРОТИВ – 4 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 9 
Не се прие направеното предложение. 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 1048 
 

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

РЕШИ: 
 
 Не приема внесения проект за решение. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1048 
ЗА – 18: Б.Банчев, В.Атанасов, Д.Димитрова, Ем.Георгиев, К.Семкова, К.Илиев, 
К.Апостолов, М.Николова, М.Петрова, М.Калистратов, Н.Найденова, П.Пешлейски, 
П.Тодоров, Р.Христов, Р.Антов, С.Илчева, Ст.Дамянов и Цв.Ценов. 
ПРОТИВ – 1: Цв.Димитров. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 8:  Б.Ничев, В.Стаменов, Ем.Пеняшки, Ил.Костов, Кр.Богданов, 
М.Ангелова, М.Младенов и Р.Тошева. 
НЕ СЕ ПРИЕМА РЕШЕНИЕ №: 1048 
 

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

       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1049 

 
ОТНОСНО: Продажба на земя, частна общинска собственост, съставляваща 

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

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 18.07.2011г. на лицензиран оценител инж.Евгени Филипов, 
съгласно която пазарната стойност на земята, съставляваща УПИ VІ-35, кв.45, ж.к. 
„Дъбника”, гр.Враца, (поземлен имот с идентификатор 12259.1010.285 по Кадастралната 
карта), целият с площ 194 м2,  актуван с акт за частна общинска собственост 
№1952/13.07.2011 г., в които законно е построена самостоятелна търговска сграда с 
учредено право на строеж, собственост на ЕТ„БОБИ-82-ХРИСТО ВАСИЛЕВ”, 
представляван от Христо Борисов Василев, възлиза на 11 730.00 лв. без ДДС (единадесет  
хиляди седемстотин и тридесет лева без данък добавена стойност) или по 60.46 лв./м2 

2. Възлага на Кмета на Община Враца, да проведе процедура за продажба на земята, 
частна общинска собственост, съставляваща УПИ VІ-35, кв.45, ж.к. „Дъбника”, гр.Враца, 
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гр.Враца (поземлен имот с идентификатор 12259.1010.285 по Кадастралната карта), в полза 
на собственика на законно построената в нея сграда, по одобрената в т.1 цена. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1049 
ЗА – 19: Б.Банчев, В.Атанасов, Д.Димитрова, Ем.Георгиев, К.Семкова, К.Илиев, 
К.Апостолов, М.Николова, М.Петрова, М.Ангелова, М.Калистратов, Н.Найденова, 
П.Пешлейски, П.Тодоров, Р.Христов, Р.Антов, С.Илчева, Ст.Дамянов и Цв.Ценов. 
ПРОТИВ – няма. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 7:  Б.Ничев, В.Стаменов, Ем.Пеняшки, Ил.Костов, Кр.Богданов,  
Р.Тошева и Цв.Димитров.  
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1049 
 

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

       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1050 

 
ОТНОСНО: Продажба на земя, частна общинска собственост, съставляваща 

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

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 15.07.2011г. на лицензиран оценител инж.Лариса 
Ангелова, съгласно която пазарната стойност на земята, съставляваща УПИ VІІІ в кв.23-а по 
плана на с.Косталево, целият с площ 425 м2,  актуван с акт за частна общинска собственост 
№1946/07.07.2011г., в които законно е построена самостоятелна търговска сграда с учредено 
право на строеж, собственост на ЕТ”ЧОЛАКОВ – ЦВЕТАНКА ЧОЛАКОВА”, възлиза  на 
4400.00 лв. без ДДС (четири хиляди и четиристотин лева без данък добавена стойност) или 
по 10.35лв/м2. 

2. Възлага на Кмета на Община Враца, да проведе процедура за продажба на земята, 
частна общинска собственост, съставляваща УПИ VІІІ в кв.23-а по плана на с.Косталево, в 
полза на собственика на законно построената в нея сграда, по одобрената в т.1 цена. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1050 
ЗА – 19: Б.Банчев, В.Атанасов, Д.Димитрова, Ем.Георгиев, К.Семкова, К.Илиев, 
К.Апостолов, М.Николова, М.Петрова, М.Ангелова, М.Калистратов, Н.Найденова, 
П.Пешлейски, П.Тодоров, Р.Христов, Р.Антов, С.Илчева, Ст.Дамянов и Цв.Ценов. 
ПРОТИВ – няма. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 8:  Б.Ничев, В.Стаменов, Ем.Пеняшки, Ил.Костов, Кр.Богданов,  
М.Младенов, Р.Тошева и Цв.Димитров.  
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1050 
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17.Продажба  на земя, частна общинска собственост, съставляваща  урегулиран 
поземлен имот – УПИ І, кв.30-а по плана на с.Вировско в полза на собственика на 
законно  построена в него сграда 

       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1051 

 
ОТНОСНО: Продажба на земя, частна общинска собственост, съставляваща 

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

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 15.07.2011г. на лицензиран оценител инж.Лариса 
Ангелова, съгласно която пазарната стойност на земята, съставляваща УПИ І, кв.30-а, 
с.Вировско, целият с площ 127.74 м2, актуван с акт за частна общинска собственост 
№1947/08.07.2011г., в които законно е построена самостоятелна търговска сграда с учредено 
право на строеж, собственост  на ВИНИПАЛ”ООД, представлявано от Николай Иванов 
Ценов, възлиза на 700.00 лв. без ДДС (седемстотин лева без данък добавена стойност) или по 
5.47 лв./м2. 

2. Възлага на Кмета на Община-Враца, да проведе процедура за продажба на земята, 
частна общинска собственост, съставляваща УПИ І, кв.30-а, с.Вировско, в полза на 
собственика на законно построената в нея сграда, по одобрената в т.1 цена. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1051 
ЗА – 20: Б.Банчев, В.Стаменов, В.Атанасов, Д.Димитрова, Ем.Георгиев, К.Семкова, 
К.Илиев, К.Апостолов, М.Николова, М.Петрова, М.Ангелова, М.Калистратов, Н.Найденова, 
П.Пешлейски, П.Тодоров, Р.Христов, Р.Антов, С.Илчева, Ст.Дамянов и Цв.Ценов. 
ПРОТИВ – няма. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 7:  Б.Ничев, Вл.Ценов, Ем.Пеняшки, Ил.Костов, Кр.Богданов,  
М.Младенов и Р.Тошева.  
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1051 
 

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

       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1052 

 
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част 

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

РЕШИ: 
 
 Не приема внесения проект за решение. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1052 
ЗА – 18: Б.Банчев, В.Атанасов, Д.Димитрова, Ем.Георгиев, К.Семкова, К.Илиев, 
К.Апостолов, М.Николова, М.Петрова, М.Калистратов, Н.Найденова, П.Пешлейски, 
П.Тодоров, Р.Христов, Р.Антов, С.Илчева, Ст.Дамянов и Цв.Ценов. 
ПРОТИВ – няма. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 10:  Б.Ничев, В.Стаменов, Вл.Ценов, Ем.Пеняшки, Ил.Костов, 
Кр.Богданов,  М.Ангелова, М.Младенов, Р.Тошева и Цв.Димитров.  
НЕ СЕ ПРИЕМА РЕШЕНИЕ №: 1052 

 
19.Определяне на концесионер на концесия за услуга с предмет: управление, 

ремонт и поддържане на язовирните стени и прилежащите към тях съоръжения  в 
техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация и 
извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане  и отглеждане на риби и 
други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от 
тях върху язовири, публична общинска собственост. 

       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1053 

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

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

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

РЕШИ: 
 

І.ОПРЕДЕЛЯ „Патрон – 2009” ЕООД гр.Враца, Община Враца за концесионер на 
обект: язовир „Джуджански поток” имот с кадастрален № 12259.628.4, м-т "Джуджански 
поток", Община Враца, актуван за публична общинска собственост с акт № 
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1229/09.05.2007г. като територия, заета от води и водни обекти; с обща площ 32,117 дка от 
Ш-ти клас, с предмет на концесията: управление, ремонт и поддържане на язовирната стена 
на язовир „Джуджански поток” и прилежащите към нея съоръжения в добро техническо 
състояние, осигуряване на безопасната им експлоатация и извършването на дейностите 
аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, както и 
получената по съответните технологии продукция от тях, за срок от 15 години, считано от 
датата на подписване на договора за концесия, при условията на решение № 
901/24.03.2011г. на Общински съвет – Враца и одобрения проект на концесионния договор. 

Концесията да се осъществи, при следните конкретни условия, в съответствие с 
офертата на „Патрон – 2009” ЕООД гр. Враца: 

1. Концесионни плащания: 
1.1. Годишно концесионно плащане в размер на 2 300 лв. без ДДС, платими на две 

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

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

1.3. Еднократно концесионно плащане, дължимо към датата на подписване на 
концесионния договор в размер на 2 297 лева. 

2. Обща стойност на преките инвестиции в обекта на  концесията за първите 10 години 
в размер на 141 500 лв. без ДДС, разпределени както следва: 

2.1. Ремонт на изпускателната шахта и спирателния кран – до 6 месеца от 
подписването на договора на стойност 7 000 лв.; 

2.2. Почистване на язовирната чаша от наноси – 6 месеца след подсушаването на 
язовира – 10 000 лв.; 

2.3. Изграждане на паркинг – 3 000 лв.; 
2.4. Техническа корекция на преливника – до 12 месеца от подписването на договора  

на стойност 1 500 лв.; 
2.5. Укрепване на мокрия и сухия откос – до края на третата година от сключването на 

договора – 2 000 лв.; 
2.6. Почистване на чашата на язовира от вредната блатна растителност на стойност – 5 

000 лв.; 
2.7. Текуща поддръжка на язовирната стена, преливника, спирателния кран – след 

първата година, ежегодно по 1 000 лева. 
2.8. Изграждане на детски кът в района на язовира – 15 000 лв.; 
2.9. Изграждане на площадки за риболов – 8 000 лв.; 
2.10. Други инвестиции за развитие на дейността – 75 000 лв. 
3. Стойност на екологична програма за първите 10 години в размер на 2000 лв., 

разпределени както следва: 
3.1. Поставяне на временен павилион за съхраняване на инвентар, материали, охрана и 

други, съгласно аварийния план на язовира – 500 лв.; 
3.2. Почистване от храсти и дървета на втока и оттока на язовира до 6 месеца от 

подписване на договора  на стойност 300 лв.; 
3.3. Ежегодно почистване на крайбрежната ивица от замърсяване – 200 лева. 

ІІ. ОПРЕДЕЛЯ срок за сключване на концесионния договор – до 30 дни срок след 
влизане на настоящото решение в сила. 

III. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Враца да извърши необходимите законови 
процедури по подписването на договор за концесия, както и да извърши всички по-
нататъшни действия, регламентирани със Закона за концесиите и Правилника за 
прилагането му. Задължава Кмета на общината да съобразява по-нататъшните си действия, 
свързани с предоставянето на концесията и с контрол върху нея, с действащите законови и 
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подзаконови нормативни актове, съдържащи се в гражданското законодателство на 
Република България. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1053 
ЗА – 24: В.Стаменов, В.Атанасов, В.Драганов, Вл.Ценов, Д.Димитрова, Ем.Георгиев, 
Ем.Пеняшки, К.Семкова, К.Илиев, К.Апостолов, Кр.Богданов,  М.Николова, М.Петрова, 
М.Ангелова, М.Калистратов, М.Младенов, Н.Найденова, П.Пешлейски, Р.Тошева, 
Р.Христов, Р.Антов, С.Илчева, Ст.Дамянов и Цв.Ценов. 
ПРОТИВ – 2: Б.Банчев и Цв.Димитров. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2:  Б.Ничев и П.Тодоров.  
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1053 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1054 
 

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

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

РЕШИ: 
 

І. Определя СД „Кулата – 2000 – Цолов и СИЕ” гр. Враца, Община Враца за 
концесионер на обект: Язовир „Влашки дол” – попадащ в землището на с. Бели Извор – 
имот с кадастрален № 000128, Община Враца, актуван за публична общинска собственост с 
акт № 150/01.03.2000 г., с обща площ 190,305 дка от III- ти клас с предмет: управление, 
ремонт и поддържане на язовирната стена на язовир „Влашки дол” и прилежащите към нея 
съоръжения в добро техническо състояние, осигуряване на безопасната им експлоатация и 
извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други 
водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях за срок 
от 15 години, считано от датата на подписване на договора за концесия, при условията на 
решение № 901/24.03.2011 г. на Общински съвет-Враца и одобрения проект на 
концесионния договор. 

Концесията да се осъществи, при следните конкретни условия, в съответствие с 
офертата на СД „Кулата – 2000 – Цолов и СИЕ”, гр. Враца: 

1. Концесионни плащания: 
1.1. Годишно концесионно плащане в размер на 6 620,00 лв. без ДДС, платими на две 

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

1.2. Гратисен период, през който концесионерът се освобождава от извършване на 
концесионно плащане – няма. 
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1.3. Еднократно концесионно плащане, дължимо към датата на подписване на 
концесионния договор в размер на 6 620,00 лева. 

2. Обща стойност на преките инвестиции в обекта на  концесията за първите 10 години 
в размер на 148 000 лв. без ДДС, разпределени както следва 

2.1. Почистване и поддръжка на преливник – 20 000 лв.; 
2.2. Изграждане на трафопост – 50 000 лв.; 
2.3. Ремонт на изпускател и шахта – 15 000 лв.; 
2.4. Укрепване стената, почистване и поддържане на мокрия и сухия откос – 40 000 лв.; 
2.5. Почистване на чашата на язовира от вредната блатна растителност на стойност – 

25 000 лв.; 
2.6.  Изграждане на авариен склад – 8 000 лв. 
2.7. Изграждане на тоалетни – 5 000 лева; 
2.8. Изграждане на помещения и складове за помощни инструменти- 8 000; 
2.9 Залесяване на скатове – 5 000 лева; 
2.10 Зарибителен материал – 36 000 лева; 
2.11 Техника (лодки, водно колело) – 6 000 лева; 
Обща стойност на инвестициите 218 000 лева. 
3. Обща стойност на екологична програма за първите 10 години в размер на 75000 лв. 

ІІ. ОПРЕДЕЛЯ срок за сключване на концесионния договор – до 30 дни срок след 
влизане на настоящото решение в сила. 

III. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Враца да извърши необходимите законови 
процедури по подписването на договор за концесия, както и да извърши всички по-
нататъшни действия, регламентирани със Закона за концесиите и Правилника за 
прилагането му. Задължава Кмета на общината да съобразява по-нататъшните си действия, 
свързани с предоставянето на концесията и с контрол върху нея, с действащите законови и 
подзаконови нормативни актове, съдържащи се в гражданското законодателство на 
Република България. 
 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1054 
ЗА – 23: В.Стаменов, В.Атанасов, В.Драганов, Вл.Ценов, Д.Димитрова, Ем.Георгиев, 
Ем.Пеняшки, К.Семкова, К.Илиев, К.Апостолов, М.Николова, М.Петрова, М.Ангелова, 
М.Калистратов, М.Младенов, Н.Найденова, П.Пешлейски, Р.Христов, Р.Антов, С.Илчева, 
Ст.Дамянов, Цв.Ценов и Цв.Димитров. 
ПРОТИВ – 1: Б.Банчев  
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 5:  Б.Ничев, Ил.Костов,  Кр.Богданов,  П.Тодоров и Р.Тошева. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1054  
 

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

       Докладва: д-р Костадин Шахов 
       Кмет на Община Враца  
 
Изказаха се: Ем.Пеняшки, Ал.Гарина, К.Илиев, Цв.Димитров и В.Стаменов. 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1055 

 
ОТНОСНО: Предложение за откриване на процедурата за предоставяне на 

концесия за управление и поддържане на Картинг писта - гр.Враца  
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
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На основание чл. 21, ал.1, т. 8  и ал. 2 от ЗМСМА,  чл. 39, ал.1 и 2 от Закона за концесиите и 
чл.18, ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на закона за концесиите и при мотиви, 
подробно изложени в докладната записка 
 

РЕШИ: 
 

І. Открива процедура за предоставяне на концесии при следните условия: 
1. Предмет на концесия: управление и поддържане на картинг пистата и 

прилежащите съоръжения в техническо изправно състояние.  
2. Обект на концесия: Картинг-писта, намираща се в гр.Враца ЕКАТТЕ 12259  , 

гр.Враца. кв.234, по плана на град Враца, в урегулиран поземлен имот ІІІ. Имотът е с площ 
63,006 дка и представлява поземлен имот № 1027.24 по кадастралната карта, одобрена със 
Заповед №РД18-43/16.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК, видно от скица 
№22/25.01.2005 г. Акта за публична общинска собственост на картинг-пистата е №471 от 
10.03.2003  издаден от Община Враца. Актът е вписан в службата по вписванията на 
Агенция по вписванията – Враца, акт № 159, том ІV, дв.вх. №1954, д. № 932/17.05.2003г., 
партида 1942. 

3.Стопански дейности, които могат да се осъществяват, чрез обекта на концесията: 
Чрез обекта на концесията могат да се осъществяват дейностите – отдаване на картове под 
наем, организиране на състезания по картинг, отдаване под наем на рекламни площи. 

4.Прилежащата на обекта на концесията инфраструктура  и принадлежности – няма; 
5. Максимален срок на концесията – 20 години; 
6. Началната дата на концесията – датата на сключване на концесионния договор; 
7. Условия за осъществяване на концесията:  
7.1.Концедентът запазва правото на собственост върху обекта на концесията.  
7.2.Концедентът става собственик на всички подобрения и принадлежности, ако 

такива бъдат изградени по време на срока на действие на сключения концесионен договор, 
от момента на тяхното изграждане.  

7.3. Подобренията върху обекта на концесията, включително когато не са в 
изпълнение на сключения концесионен договор, стават собственост на концедента от 
момента на възникването им. 

7.4. Концесионерът се снабдява с разрешения, лицензии, съгласия, одобрения, и 
други разрешителни актове, необходими за осъществяване на концесията, в съответствие с  
изискванията на  Закона за концесиите, Правилника за прилагане на закона за концесиите, 
Закона за опазване на околната среда, и  другите действащи  нормативни актове. 

7.5. Разходите, таксите и други подобни за кандидатстване, издаване и получаване, 
запазване, респ. продължаване на действието на приложимите разрешителни са за сметка на 
концесионера. 

7.6. Концесионерът е длъжен да се съобразява с всички действащи нормативни актове 
и приложимите разрешителни през цялото време на изпълнение на договора за концесията. 

7.7. Правата и задълженията по сключения концесионен договор не могат да се 
прехвърлят на трети лица, освен по предвидения в закона ред. 

7.8. Концесионерът няма право да продава, прехвърля, възлага или по друг начин да 
се разпорежда с обекта на концесията. Концесионерът няма право да учредява обезпечения 
върху обекта на концесията и/или принадлежности и части от него, които се включват в 
обекта на концесията, независимо дали изграждането на елементите и принадлежностите е 
завършено или не. 

7.9. Концесионерът няма право да сключва договори, съгласно които обектът на 
концесията и/или принадлежности и части от него, които се включват в обекта на 
концесията,  се предоставят под наем на трети лица. 

7.10. При прекратяване на договора за концесия, концесионерът преустановява 
упражняването на правото на управление и експлоатация и предава на концедента всички 
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актове, документи, проекти, планове, скици, компютърни записи и други документи, които 
съдържат или показват, или по друг начин са свързани с обекта на концесия. Обекта на 
концесията се предава в състояние, осигуряващо неговото продължително и сигурно 
ползване по предназначение, като се има предвид нормалната амортизация за периода на 
ползването. 

7.11. При упражняване на правата по концесията, както и на съпътстващите права, 
концесионерът е длъжен да спазва условията в издадения от компетентен орган, документ 
свързан с преценката за необходимостта от извършване на ОВОС /оценка на въздействието 
върху околната среда/ или по решението за ОВОС, когато такава процедура е проведена.  

7.12. Концесионерът няма право да извършва строителство или други дейности на 
концесионната територия, които могат да унищожат, увредят или след продължителен срок 
да променят качеството и количеството на обекта на концесията и да увредят природната 
среда; 

7.13. Концесионерът е длъжен да предвиди в инвестиционната програма средства и 
мерки осигуряващи сигурността на обекта на концесията и както и безопасността на 
състезателите и зрителите. 

7.14. Страните по сключения концесионен договор не отговарят за изпълнение на 
задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие.  

7.15. Страна, по сключения концесионен договор, която е засегната от форсмажорно 
събитие, трябва в най-кратък срок след като бъде установено форсмажорното събитие, да 
уведоми другата страна и да й представи доказателство за появата, естеството и размера на 
форсмажорното събитие и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. 
Засегнатата страна периодично дава последващи известия за начина по който и степента в 
която е спряно изпълнението на задълженията й. 

7.16. Концедентьт и концесионерът не носят отговорност към другата страна, по 
сключения концесионен договор, за вреди които са последица от форсмажорно събитие. 

7.17. През времето, когато изпълнението на задълженията на концесионера е 
възпрепятствано от форсмажорно събитие, за което концедента е уведомен, както и до 
спирането на действието на форсмажорното събитие: 

а) Страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат 
въздействието на форсмажорното събитие и доколкото е възможно да продължат да 
изпълняват задълженията си, които не са възпрепятствани от форсмажорното събитие; 

б) Страните, по сключения концесионен договор, се консултират помежду си в най-
краткия възможен срок относно влиянието на форсмажорното събитие  и необходимостта от 
изменение на някои от условията на договора за концесия, като се отчитат неблагоприятните 
ефекти, резултат от форсмажорното събитие и възможността на концесионера да избегне 
или сведе до минимум неблагоприятното въздействие на форсмажорното събитие. 

7.18. Страните, по сключения концесионен договор, възстановят изпълнението на 
договора веднага щом е практически възможно след приключване на форсмажорното 
събитие. 

7.19. При наличието на форсмажор концесионерът е длъжен да допусне и да търпи 
трети лица, посочени от концедента, да ползват обекта на концесията, без да има право на 
обезщетение или компенсация за това. 

8.Основни права и задължения по концесионния договор: 
8.1. Основни права и задължения на концедента:   
8.1.1. Концедентът има право да получава дължимите от концесионера концесионни 

плащания в срокове и при условия, определени в концесионния договор. 
8.1.2. Концедентът има право на собственост върху инженерна, екологична , спортно-

техническа и друга документация във връзка с експлоатацията на концесионния обект и на 
достъп до обекта на концесията по всяко време за осъществяване на контрол по 
изпълнението на задълженията на концесионера по сключения  договор и съгласно 
условията на концесията; 
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8.1.3. Концедентът има право да прекрати едностранно договора за концесия при 
виновно неизпълнение от страна на концесионера на поетите от него задължения по 
сключения договор.   

8.1.4. Концедентът има право да получи всички актове, документи, проекти, планове, 
скици, компютърни записи и други документи, които съдържат или показват, или по друг 
начин са свързани с обекта на концесия или са създадени във връзка с обекта на конецсията. 

8.1.5. Концедентът се задължава да гарантира изключителното право на 
концесионера да управлява и експлоатира обекта на концесията, за срока на сключения 
договор, в съответствие с условията и сроковете, предвидени в него, в закона и съгласно 
приложимите разрешителни. Да не пречи на концесионера да осъществява правата си по 
концесията, освен при необходимост и като последица от форсмажорно събитие или при 
нарушение на сключения договор от концесионера; 

8.1.6. Концедентът няма право да сключва договори с трети лица или да извършва 
или да пропусне да извърши действие, което засяга неблагоприятно изключителните права 
на концесионера, предоставени по силата на сключения концесионен договор. 

8.1.7. Концедентът осъществява контрол по изпълнението на поетите от 
концесионера задължения по сключения концесионен договор и условията на концесията по 
ред, установен в договора. 

8.2. Основни права и задължения на концесионера:  
Без да се ограничават другите права на концесионера, установени със сключения 

концесионен  договор, концесионерът има право: 
8.2.1. На организация на дейности свързани с ползването на обекта; 
8.2.2. Да организира състезания по картинг; 
8.2.3. Да се разпорежда с картингите, които са негова собственост; Да извършва 

допълнителни дейности непротиворечащи на нормативната уредба във връзка с обекта, с 
оглед осъществяването на неговата нормална експлоатация; 

8.2.4. Да изгражда сгради и съоръжения и да извършва необходимите подобрения, 
свързани с ползването на концесионния обект, след предварително писмено съгласуване с 
концедента и  компетентни органи, съгласно изискванията на действащото законодателство; 

8.2.5. Да сключва договори с подизпълнители - физически и/или юридически лица, на 
които възлага упражняване и изпълнение на отделни негови права и задължения, свързани с 
концесията, от негово име и за негова сметка. 
Без да се изключват другите негови задължения, установени с концесионния  договор,  
концесионерът, е длъжен: 

8.2.6. Да заплаща дължимото концесионно плащане при условия и в срокове 
определени съгласно сключения договор; 

8.2.7. Да изпълнява задълженията си по сключения договор с грижата на добър 
търговец; 

8.2.8. Да не предоставя на трети лица информацията и документацията, получена във 
връзка със сключването на концесионния  договор; 

8.2.9. Да съгласува с концедента всяка актуализация на техническата документация за 
възстановяване и поддържане на съоръженията; 

8.2.10. Да съставя и води изискуемата за правилна и безопасна експлоатация на 
обекта технологична, техническа и друга документация; 

8.2.11. Да не допуска неговите подизпълнители да извършват умишлено или 
непредпазливо действие, което би могло да доведе до нарушаване на условията по 
сключения концесионен  договор; 

8.2.12. Концесионерът на картинг-пистата, поддържа целия имот по скицата на 
обекта; 

8.2.13. Да отговаря за всички делегирани задължения на подизпълнителите и за 
действията и/или бездействията на всеки подизпълнител, неговите представители, 
работници и служители или други лица, назначени и/или наети от подизпълнителя; 
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8.2.14. Да изготвя и съгласува, ежегодно с концедента и компетентните държавни и 
общински органи, Годишен план за провеждане на картинг-състезания, който става 
неразделна част от сключения концесионен договор; 

8.2.15. Да осигурява свободен достъп до концесионния обект и документацията, 
свързана с него, на съответните контролни органи при поискване; 

8.2.16. Да приема и търпи при наличието на форсмажорни обстоятелства, трети лица, 
да ползват концесионната площ. В тези случай концесионерът няма право на обезщетения; 

8.2.17. След изтичане на срока на сключения концесионен договор да предостави 
обратно на концедента обекта, предмет на концесията, в състояние, годно за експлоатация в 
едно с всички документи, проекти, планове, скици, компютърни записи и други такива, 
свързани с експлоатацията, поддръжката и състоянието на обекта на концесията; 

8.2.18. Концесионерът се задължава по време на целия срок на концесията да 
представя на Концедента всички документи, проекти, планове, скици, компютърни записи и 
други такива, свързани с експлоатацията, поддръжката и състоянието на обекта на 
концесията. 

8.2.19. За всички извършени подобрения върху обекта на концесията, извън 
инвестиционната програма, да се съставя двустранен констативен протокол, подписан от 
концесионера и длъжностните лица от общинската администрация, извършващи контрола 
по концесията. 

Концесионерът поема и задължения, които ще направи с офертата си,  по: 
• опазване на околната среда и  екологичната програма за концесионния обект: 
• експлоатиране и поддържане на техническото състояние на  обекта на концесията: 
• осигуряването на технически и медицински екип за картинг-пистата; 
9. Условия за възлагане изграждането на обектите на концесиите от подизпълнители 

– няма.  
10.Условия и/или забрани за отдаване на обекта на концесията под наем и за 

предоставяне на дейности по експлоатацията и поддържането им на подизпълнители   
10.1. Концесионерът  не може да отдава под наем на трети лица обекта на   

концесията.  
10.2.Концесионерът е длъжен да не допуска неговите подизпълнители да извършват 

умишлено или непредпазливо действие, което би могло да доведе до нарушаване на 
условията по концесионния  договор; 

10.3.Концесионерът отговаря за всички делегирани задължения на подизпълнителите 
и за действията и/или бездействията на всеки подизпълнител, неговите представители, 
работници и служители или други лица, назначени и/или наети от подизпълнителя. 

11. Вид и размер на гаранциите за изпълнение на задълженията по концесионния 
договор:  

11.1. Концесионерът се задължава да предостави на концедента ежегодно безусловна 
и неотменяема банкова гаранция или парична гаранция, като гаранция за изпълнение на 
инвестиционната програма в размер на 10% от стойността на планираните инвестиции за 
съответната година, съобразно с инвестиционната му програма. Гаранцията за изпълнение 
на инвестиционната програма се предоставя от концесионера на концедента до 25 януари  на 
текущата година. За годината на подписване на концесионния договор, гаранцията се дължи 
при неговото подписване. При неизпълнение на задължението на концесионера за 
извършване на планираните инвестиции за съответната година, концедентът има право да 
усвои представената банкова гаранция или парична гаранция. 

11.2. Гаранция, обезпечаваща плащанията по договора в размер на една годишна 
концесионна вноска – дължима към датата на подписване на договора; 

12. Условия за извършване на концесионно плащане, включително:  
а) еднократно концесионно плащане – 1870 лв. 
б) размер на минималното годишно концесионно плащане – 1 870 лв.  
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в) гратисен период, през който концесионерът се освобождава от извършване на 
концесионното плащане: първите две години; 

г) ред за извършване на концесионното плащане – Годишното концесионно плащане 
се внася  в брой в касата на Община Враца или чрез банков превод по сметката на Община 
Враца в обслужващата я банка на две годишни вноски: 

• първа вноска в размер на 60% от годишното концесионно плащане – до 31 януари 
на текущата година, или в първия работен ден след тази дата и 

• втора вноска в размер на 40% от годишното концесионно плащане – до 30 ноември 
на текущата година, или в първия работен ден след тази дата 

13. Изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, с 
опазването на околната среда, на човешкото здраве, на защитените територии, зони и обекти 
и на обществения ред: 

13.1. При упражняване на правата по концесията, както и на съпътстващите права, 
концесионерът е длъжен да спазва всички изисквания относно опазване на човешкото 
здраве, околната среда, защитените територии и обекти, националната сигурност, отбраната 
на страната и опазването на обществения ред, съгласно наредбите на Общински съвет Враца 
и действащото законодателство. 

13.2. Концесионерът е длъжен да уведомява незабавно концедента за нововъзникнали 
обстоятелства, създаващи опасност за националната сигурност, отбраната и обществения 
ред.  

14. Форма, размер и условия за извършване на компенсация по чл. 6 от Закона за 
концесиите - такава не се предвижда; 

15. Задължение на концесионера да застрахова за срока на концесията за своя сметка 
и в полза на концедента обекта на концесията: 

Концесионерът е задължен да застрахова, ежегодно до 31 януари, концесионния 
обект в полза на община Враца за своя сметка, за риска “Пожар и природни бедствия, 
включително земетресение”, по балансовата стойност на обекта, към датата на 
застраховането, съгласно получена от Община Враца служебна бележка, извлечение от 
счетоводните книги; 

16. Други изисквания, свързани с характера на концесията, които не са нормативно 
определени – съгласно документацията за участие; 

17. Критерии за комплексна оценка на офертите и тяхната относителна тежест: 
Икономически най-изгодното предложение /ИИП/ ще се изчислява  по формулата: 

ИИПi = [(КПi / КПmax х Ккп ) + (СИi / СИmax х Кси) + (СЕi / СЕmax х Ксе) ] х 100,  
Където:   
КП – размер на концесионното плащане – в лева, съгласно офертата на участника; 
СИ – стойност на инвестициите – в лева, съгласно инвестиционната програма на 

участника; 
СС – стойност по социалната програма – в лева, съгласно екологичната програма на 

участника; 
Коефициентите на тежест в %  на отделните критерии са както следва: 
Ккп – коефициент на тежест за размера на концесионното плащане – 70 %; 
Кси – коефициент на тежест за размера на инвестициите – 20%; 
Ксс – коефициент на тежест за предложения по социалната програма – 10%; 
18. Размер и начин на плащане на гаранцията за участие в процедурата за 

предоставяне на концесия.  
Участниците представят гаранция за участие в процедурата под формата на внесен 

депозит или банкова гаранция в размер на 1 870,00 лева. Формата на гаранцията се избира от 
участниците. 

Когато е избрано да се внесе депозит, той следва да бъде внесен предварително в 
касата на „Центъра за административно обслужване” при Община Враца или по банкова 
сметка на Общината. 
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Цена на документацията за участие 200,00 лева без включено ДДС. 
ІІ. Решението да се обнародва в „Държавен вестник”.  
ІІІ.Възлага  на Кмета на Община Враца да организира провеждането на процедурата, 

съгласно изискванията на ЗК и ППЗК и  да внесе в Общински съвет доклад, относно 
резултатите от проведената процедура за вземане на решение за определяне на 
концесионери.  

Препис от решението да се изпрати на Кмета на Община Враца, за сведение и 
изпълнение. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1055 
ЗА – 22: В.Атанасов, Вл.Ценов, Д.Димитрова, Ем.Георгиев, Ем.Пеняшки, К.Семкова, 
К.Илиев, К.Апостолов, М.Николова, М.Петрова, М.Ангелова, М.Калистратов, М.Младенов, 
Н.Найденова, П.Пешлейски, П.Тодоров, Р.Тошева, Р.Христов, Р.Антов, С.Илчева, 
Ст.Дамянов и Цв.Ценов.  
ПРОТИВ – 1: Цв.Димитров. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 4:  Б.Ничев, В.Стаменов, Ил.Костов и Кр.Богданов.   
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1055 

 
21.Отдаване под наем на имоти публична общинска собственост 

представляващи земеделска земя с начин на трайно ползване – пасища, мери, ливади и 
ниви в землищата на населените места на Община Враца. 

       Докладва: инж.Петя Аврамова 
       Зам.кмет на Община Враца 
Изказа се: К.Илиев 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1056 
 

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 
На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, чл. 37п от ЗСПЗЗ във връзка с чл.37и до 37о, чл.24а, 
ал.4 от ЗСПЗЗ и при мотиви, подробно изложени в докладната записка 
 

РЕШИ: 
 

1.Разрешава да бъдат отдадени под наем чрез публичен търг с явно наддаване за срок 
от 5 години, при спазване разпоредбите на чл.37и – 37о от ЗСПЗЗ, утвърдени и приети с 
Решение № 910 по Протокол № 71 от 24.03.2011г.на ОбС Враца, пасища, мери, ливади и 
ниви от ОПФ, конкретизирани по местонахождение, НТП, категория, площ за всеки 
поземлен имот и първоначална тръжна цена, определена с Решение № 643 по Протокол № 
51/04.05.2010г. и Решение № 929 по Протокол № 72/19.04.2011г. на ОбС Враца, както 
следва: 
№ 
по 
ред 

Имот №, местонахождение НТП Категория Площ 
/дка/ 

Първоначална 
наемна цена 
лева/годишно 

1 12259.593.7, землище гр. Враца изоставени 
трайни 
насаждения 

V 13.686 108.11 

2 12259.593.15, землище гр.Враца изоставени V 20.591 162.66 
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трайни 
насаждения 

3 12259.593.17, землище гр.Враца нива V 9.400 74.26 
4 12259.594.14, землище гр.Враца нива V 14.996 118.46 
5 12259.594.47, землище гр.Враца нива V 10.971 86.67 
6 12259.594.29, землище гр.Враца нива V 41.179 325.31 
7 12259.603.33, землище гр.Враца нива V 24.817 196.05 
8 12259.603.50, землище гр.Враца нива V 24.038 189.90 
9 082013, землище с. Голямо Пещене пасище, 

мера 
III 130.790 784.74 

10 082011 землище с. Голямо Пещене пасище, 
мера 

III 146.600 879.60 

11 08005, землище с. Голямо Пещене пасище, 
мера 

II 108.754 652.52 

12 000214, землище с. Голямо Пещене пасище, 
мера 

II 160.134 960.80 

13 081002, землище с. Голямо Пещене пасище, 
мера 

III 8.714 52.28 

14 043017, землище с. Голямо Пещене пасище, 
мера 

II 109.603 657.61 

15 234021, землище с. Върбица пасище, 
мера 

VIII 57.229 343.37 

16 281017, землище с. Върбица пасище, 
мера 

IV 14.001 84.00 

17 238015, землище с. Върбица пасище, 
мера 

VIII 31.652 189.91 

18 227016, землище с. Върбица пасище, 
мера 

III 42.327 253.96 

19 243008, землище с. Върбица пасище, 
мера 

VIII 9.791 58.74 

20 281016, землище с. Върбица пасище, 
мера 

IV 12.900 77.40 

21 000608, землище с. Мраморен пасище, 
мера 

Х 117.428 704.56 

22 068395, землище с. Мраморен лозе VI 1.029 6.17 
23 068396, землище с. Мраморен лозе VI 1.164 6.98 
24 068397, землище с. Мраморен лозе VI 0.889 5.33 
25 068398, землище с. Мраморен лозе  VI 1.438 8.62 
26 068399, землище с. Мраморен лозе VI 1.103 6.61 
27 068400, землище с. Мраморен лозе VI 1.170 7.02 
28 068401, землище с. Мраморен лозе VI 1.019 6.11 
29 068402, землище с. Мраморен нива VI 0.800 4.80 
30 068406, землище с. Мраморен лозе VI 1.071 6.42 
31 068426, землище с. Мраморен лозе VI 0.530 3.18 
32 068427, землище с. Мраморен лозе VI 0.688 4.12 
33 068434, землище с. Мраморен лозе VI 0.611 3.66 
34 068436, землище с. Мраморен лозе VI 1.383 8.30 
35 068438, землище с. Мраморен ливада VI 1.108 2.65 
36 068439, землище с. Мраморен лозе VI 1.070 6.42 

2. Определя депозит за участие в тръжната процедура по реда на чл.51, ал.1, т.7 от 
НРПУРОИ за всеки поземлен имот в размер на половината първоначална тръжна цена. 
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3. Определя размер на стъпката за наддаване при явен търг в размер на 10 % от 
първоначалната тръжна цена за всеки имот. 

4. Възлага на Кмета на Община Враца да извърши необходимите действия по 
изпълнение на настоящето решение и предоставяне под наем чрез търг с явно наддаване на 
гореописаните имоти, съгласно действащата нормативна уредба. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1056 
ЗА – 26: Б.Ничев, В.Стаменов, В.Драганов, Д.Димитрова, Ем.Георгиев, Ем.Пеняшки, 
Ил.Костов, К.Семкова, К.Илиев, К.Апостолов, Кр.Богданов,  М.Николова, М.Петрова, 
М.Ангелова, М.Калистратов, М.Младенов, Н.Найденова, П.Пешлейски, П.Тодоров, 
Р.Тошева, Р.Христов, Р.Антов, С.Илчева, Ст.Дамянов, Цв.Ценов и Цв.Димитров.  
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма    
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1056 

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

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

       Докладва: инж.Петя Аврамова 
       Зам.кмет на Община Враца 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1057 

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ и при 
мотиви, подробно изложени в докладната записка 
 

РЕШИ: 

В изпълнение на задължението си по §27, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ: 
1.Дава съгласие да бъде предоставен на наследниците на Ангел Митов Гергов, 

поземлен имот, находящ се в землището на с.Вировско ЕКАТТЕ:11185, както следва:  
1.1. Югозападната част от имот №000322 в размер на 5.000 дка от обща площ 7.558, 

НТП-ливада, Кат. Шеста 
2. Дава съгласие да бъде предоставен на наследниците на Крум Николов Каменов, 

поземлен имот, находящ се в землището на с.Нефела ЕКАТТЕ:51528, както следва:  
2.1. Имот №019016 с площ 0.953 дка, НТП – зеленч. култура, Кат. Пета 
3. Дава съгласие да бъдат предоставени на наследниците на Николай Каменов 

Василев, поземлени имоти, находящи се в землището на с.Нефела ЕКАТТЕ:51528, както 
следва: 

3.1. Имот №017001 с площ 5.148 дка, НТП – нива, Кат. Шеста 
3.2. Имот №008003 с площ 9.368 дка, НТП – нива, Кат. Пета 
3.3. Имот №003009 с площ 5.030 дка, НТП – нива, Кат. Шеста 
3.4. Имот №006012 с площ 6.399 дка, НТП – ливада, Кат. Пета 
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3.5. Северозападната част от имот №006025 с площ 12.055 дка от обща площ 12.996 
дка, НТП – ливада, Кат. Пета 

4. Дава съгласие да бъде предоставен на наследниците на Камена Ангелова Босашка, 
поземлен имот, находящ се в землището на с.Нефела ЕКАТТЕ:51528, както следва: 

4.1. Североизточната част от имот №015017 с площ 1.600 дка от обща площ 2.500 дка, 
НТП – нива, Кат. Шеста 

5. Дава съгласие да бъде предоставени на наследниците на Александър Илиев 
Ангелов, поземлени имоти, находящи се в землището на с.Нефела ЕКАТТЕ:51528, както 
следва: 

5.1. Имот №002007 с площ 8.608 дка, НТП – нива, Кат. Пета 
5.2. Имот №019014 с площ 0.699 дка, НТП – зеленч. култура, Кат. Пета 
6. Дава съгласие да бъде предоставени на Ангелина Георгиева Дамянова, поземлени 

имоти, находящи се в землището на с. Нефела ЕКАТТЕ:51528, както следва: 
6.1. Северозападната част от имот №006022 с площ 3.584 дка от обща площ 6.695 дка, 

НТП – ливада, Кат. Пета 
6.2. Североизточната част от имот №019024 с площ 0.416 дка от обща площ 1.216 дка, 

НТП – зеленч. култура, Кат. Пета 
7. Дава съгласие да бъде предоставени на Георги Симеонов Якимов, поземлени 

имоти, находящи се в землището на с.Нефела ЕКАТТЕ:51528, както следва: 
7.1. Имот №019098 с площ 0.427 дка, НТП – зеленч. култура, Кат. Пета 
7.2. Североизточната част от имот №006022 с площ 2.905 дка от обща площ 6.695 дка, 

НТП – ливада, Кат. Пета  
8. Дава съгласие да бъде предоставен на наследниците на Янкул Иванов Николов, 

поземлен имот, находящ се в землището на  с.Нефела ЕКАТТЕ:51528, както следва: 
8.1. Имот №019088 с площ 0.150 дка, НТП – зеленч. култура, Кат. Пета 
9. Дава съгласие да бъде предоставени на наследниците на Петър Танчев Иванов, 

поземлени имоти, находящи се в землището на с.Нефела ЕКАТТЕ:51528, както следва: 
9.1. Имот №014088 с площ 1.442 дка, НТП – нива, Кат. Шеста 
9.2. Северозападната част от имот №030007 с площ 4.868 дка от обща площ 9.541 дка, 

НТП – нива, Кат. Пета  
10. Дава съгласие да бъде предоставен на наследниците на Александър Стоянов 

Генчев, поземлен имот, находящ се в землището на с.Нефела ЕКАТТЕ:51528, както следва: 
10.1. Северната част от имот №002004 с площ 5.000 дка от обща площ 5.990 дка, НТП 

– нива, Кат. Пета 
 

ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1057 
ЗА – 25: Б.Ничев, В.Стаменов, В.Атанасов, В.Драганов, Вл.Ценов, Д.Димитрова, 
Ем.Георгиев, Ем.Пеняшки, Ил.Костов, К.Семкова, К.Апостолов, Кр.Богданов,  М.Николова, 
М.Петрова, М.Ангелова, М.Калистратов, М.Младенов, Н.Найденова, П.Пешлейски, 
П.Тодоров, Р.Христов, Р.Антов, С.Илчева, Ст.Дамянов и Цв.Ценов.   
ПРОТИВ – няма 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1:  Р.Тошева. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1057 
 

23.Присъединяване към Конвент на Кметовете 
       Докладва: Ани Василева 
       Зам.кмет на Община Враца 
 
Изказаха се: М.Младенов, д-р К.Шахов, М.Петрова, Цв.Димитров, В.Атанасов, 

К.Илиев и М.Николова. 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 1058 
 

ОТНОСНО: Присъединяване към Конвент на Кметовете 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация (ЗМСМА) и при мотиви, подробно изложени в докладната записка: 

 
РЕШИ: 

 
Упълномощава Кмета на Община Враца да подпише Конвентът на Кметовете, възлага 

и делегира права на Кмета на Община Враца да отговаря за изпълнението на следните 
ангажименти: 

1.Да надвиши целите, поставени от ЕС до 2020г. за намаляване на СО2 емисиите на 
територията на Община Враца с поне 20 %. 

2.Да предостави План за действие за устойчивата енергия, включително базов опис на 
емисиите, който очертава как ще бъдат постигнати целите до една година от датата на 
подписване на конвента. 

3.Да предоставя доклад за изпълнение на всеки две години след предоставяне на 
Плана за действие за оценка, мониторинг или за целите на утвърждаване. 

4.Да организира Енергийни дни, в сътрудничество с Европейската комисия и с други 
заинтересовани страни, позволявайки на гражданите пряко да извлекат ползи от 
възможностите и предимствата, предложени от по-интелигентна употреба на енергия, и 
постоянно да информира местните медии за развитието по отношение на Плана за действие. 

5.Да присъства и допринася за годишната ЕС конференция на кметовете за Енергийно 
Устойчива Европа. 

 
ГЛАСУВАЛИ РЕШЕНИЕ № 1058 
ЗА –18 
ПРОТИВ – 2 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 5 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №: 1058 
 

24.Разни. 
 
Изказаха се: В.Атанасов, Цв.Димитров и М.Младенов. 
 

В.Атанасов зададе следният въпрос: Относно оповестено през месец май в медиите 
пристигане на инвеститори от Тайланд и Испания. Какви са резултатите от проведените 
преговори на бизнес делегациите от Испания и Тайланд с Община Враца? 

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

16,05 часа. 
 

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


