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П Р О Т О К О Л   № 66 

 

 Днес 28.12.2010 година от 10,00 часа се проведе редовно заседание на Общински 

съвет –Враца. 
 Присъстваха 33 общински съветници.  

 Отсъстващи: Б.Банчев, Н.Найденова, П.Пешлейски и К.Семкова 
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.  

Бяха направени следните предложения за изменение и допълнение на проекта за 
дневен ред: 

 

1.Да се включи в дневния ред докладна записка относно: Утвърждаване на разходи за 
предстоящ ремонт. 

Предложението беше подложено на гласуване и беше прието със следния вот: 

ГЛАСУВАЛИ: 

ЗА – 23; 

ПРОТИВ – 0; 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0. 

 

2.Г-жа Малина Николова оттегли като вносител докладна записка относно: Отменяне 
на Решение № 801 по Протокол № 62/04.11.2010 г. на Общински съвет - Враца 
 

След проведените разисквания, общинският съвет реши заседанието да протече при 

следния дневен ред:  

 

1.Питания. 
2.Продажба на земя, частна общинска собственост, в полза на собственика на законно 

построена в нея сграда, съставляваща урегулиран поземлен имот – УПИ VIII, кв.125, ЦГЧ, 

гр.Враца. 
       Докладва: инж.Петя Аврамова 

       Зам.кмет на Община Враца 

3.Продажба на общинско жилище по реда на Наредбата за условията и реда за 
управление и разпореждане с общински жилища. 

       Докладва: инж.Петя Аврамова 

       Зам.кмет на Община Враца 

4.Предварително съгласие за промяна предназначението на поземлен имот – публична 
общинска собственост във връзка с инвестиционно намерение за изграждане на 
фотоволтаично съоръжение. 

       Докладва: инж.Петя Аврамова 

       Зам.кмет на Община Враца 

5.Управление на имоти, частна и публична общинска собственост на територията на 
Община Враца.  

       Докладва: инж.Петя Аврамова 

       Зам.кмет на Община Враца 

6.Спортни обекти и съоръжения и обекти със стопанско предназначение общинска 
собственост, управлявани от Община Враца, и/или предоставени за управление на Общинско 

предприятие „Спорт и туризъм” – Враца. 
       Докладва: инж.Петя Аврамова 

       Зам.кмет на Община Враца 
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7.Отпускане на персонална пенсия на Валя Николаева Николова ЕГН:0741311932, с 
постоянен адрес гр.Враца ж.к. „Младост” 5 вх.В, ет.2, ап.67. 

       Докладва: Румен Антов 

       Общински съветник  

8.Проект по оперативна програма „Техническа помощ”. 

       Докладва: Ани Василева 

       Зам.кмет на Община Враца  

9.Приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Враца 
2011 – 2015г. 

       Докладва: д-р Михаил Шарков 

       Зам.кмет на Община Враца 

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

Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване, за закрила на детето и социална 
политика. 

       Докладва: д-р Петко Пешлейски 

       Общински съветник 

11. Утвърждаване на разходи за предстоящ ремонт.     

        Докладва: Мария Петрова 

       Общински съветник  

12.Увеличаване  капитала на РТВ „Вестител - Враца” ЕАД и промяна Устава на 
дружеството. 

       Докладва: Малина Николова 

       Председател на ОбС – Враца  

13.Внасяне на допълнителна парична вноска на „Паркинги и гаражи – Враца”ЕООД /в 

ликвидация/ за обезпечаване процеса на ликвидация. 
       Докладва: Малина Николова 

       Председател на ОбС – Враца  

14.Разни. 

 

Дневния ред беше приет със следния вот:  

ГЛАСУВАЛИ: 

ЗА – 29; 

ПРОТИВ – НЯМА; 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1. 

 

След станалите разисквания Общински съвет взе следните решения:  
 

1. Питания 
Г-жа Малина Николова отговори на 
поставено питане към нея на 
предишното заседание на ОбС и 

съобщи, че поради отсъствието на д-р 

К.Шахов отговорите на останалите 
питания ще бъдат предоставени на 
следващото заседание. 

  

2. Продажба на земя, частна общинска 
собственост, в полза на собственика на 
законно построена в нея сграда, 
съставляваща урегулиран поземлен 

имот – УПИ VIII, кв.125, ЦГЧ, 

гр.Враца. 
Докладва: инж.Петя Аврамова 

Зам.кмет на Община Враца 

 Р Е Ш Е Н И Е  № 847 

 

ОТНОСНО:  Продажба  на земя, частна 

общинска собственост, в полза на 

собственика на законно  построена в нея 

сграда, съставляваща  урегулиран 

поземлен имот – УПИ VІІІ, кв.125, ЦГЧ, 

гр.Враца  
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Изказа се: Цв.Димитров 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

РЕШИ: 

1.Отменя Решение №778 по Протокол № 

61/30.09.2010г. на ОбС – Враца. 
2.Приема експертна оценка от 22.11.2010 г. 
на лицензиран оценител инж.Даниела 
Върбанова, съгласно която  пазарната  
стойност  на  земята, частна общинска 
собственост, съставляваща УПИ VІІІ, кв.125, 

ЦГЧ, гр.Враца или поземлен имот с 
идентификатор 12259.1018.324 по 

Кадастралната карта, целият с площ 781 м2
, 

актуван с акт за частна общинска 
собственост №1788/31.08.2010 г., в които 

въз основа на учредено право на строеж 

законно е построена самостоятелна 
търговска сграда, собственост на Павел 

Иванов Димов и Цветомир Маринов Иванов, 
възлиза  на: 

• 78 450
.00

 лв. без ДДС (седемдесет и 

осем хиляди четиристотин и петдесет лева 
без данък добавена стойност) или по 100

.44
 

лв./м2
. 

3.На основание чл.35 ал.3 от Закона за 
общинската собственост, чл.36 и чл.37 от 
Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско 

имущество – възлага на Кмета на Община 
Враца, да проведе процедура за продажба на 
земята, частна общинска собственост, 
съставляваща УПИ VІІІ, кв.125, ЦГЧ, 

гр.Враца или поземлен имот с 
идентификатор 12259.1018.324 по 

Кадастралната карта, в полза на собственика 
на законно построената в нея сграда, по 

одобрената  в т.2 цена. 
 

ГЛАСУВАЛИ ЗА РЕШЕНИЕ №847: 

ЗА – 28: Б.Ничев; В.Стаменов; В.Драганов; В.Лещарска; Вл.Ценов; Д.Димитрова; 
Д.Георгиев; Ем.Георгиев; Ем.Пеняшки; Ил.Костов; К.Илиев; К.Беков; Кр.Богданов; 
М.Николова; М.Петрова; М.Ангелова; М.Драганов; М.Калистратов; М.Младенов; 
П.Тодоров; Пл.Димитров; Р.Христов; Р.Антов; Ст.Дамянов; Т.Василева; Цв.Митов; 
Цв.Димитров и Цв.Върбанова. 
ПРОТИВ –  1: С.Илчева. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1: Р.Тошева. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ №847.  

 

3. Продажба на общинско жилище по реда 
на Наредбата за условията и реда за 
управление и разпореждане с общински 

жилища. 
Докладва: инж.Петя Аврамова 

Зам.кмет на Община Враца 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 848 

 

ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище по реда на Наредбата за условията 

и реда за управление и разпореждане с общински жилища . 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

 

РЕШИ: 

1.Отменя Решение № 427 по Протокол № 32 от 28.05.2009 г. на Общински съвет – 

Враца, във връзка с Решение № 700 по Протокол № 55 от 29.06.2010 год., относно 

формиране на пазарната цена на общинските жилища. 
2.На основание разпоредбите на чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и 

чл.40 от Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища 
(НУРУРОЖ, приета от ОбС Враца с Решение № 311/2009г.) – възлага на Кмета на Община 
Враца да извърши продажба на общинско жилище по реда на чл.46 от НУРУРЖ, съгласно 

Приложение №1 – Предложение за продажба на общински жилища по реда на Наредбата за 
условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища. 
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Приложение №1 

Списък на общински жилища предложени за продажба 
 

 

 

 

№ Наемател/молба вх. №  
Жилище – апартамент, 

местонахождение,  адрес 

Заповед за  

настаняване 

Ви
д  

на 
имота 

 

Акт  

за ОС  

№ 

Да
нъчна 
оценка 

в 
лв. 

Продаж
на 
Стойно
ст 
по чл.40 

ал.2  

в лв. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ ЛИЛОВ 

вх. № 9400-0-19708/ 30.11.2010 г. 

Самостоятелен обект в сграда  
с идентифик. 12259.1010.175.3.20, с 

административен адрес: гр. Враца, общ. 

Враца  ж. к. „Дъбника” бл. 16, вх. Д, ет. 
5, ап. 140 

927/19.09.2000 г   
Двустаен 

 
1829 

12

652,80 
22143 
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ГЛАСУВАЛИ ЗА РЕШЕНИЕ №848: 

ЗА – 31: Б.Ничев; В.Стаменов; В.Драганов; В.Лещарска; Вл.Ценов; Вл.Христов; 
Д.Димитрова; Д.Георгиев; Ем.Георгиев; Ем.Пеняшки; Ил.Костов; К.Илиев; К.Беков; 
Кр.Богданов; М.Николова; М.Петрова; М.Ангелова; М.Драганов; М.Калистратов; 
М.Младенов; П.Тодоров; Пл.Димитров; 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 №848.  

 

4. Предварително съгласие за промяна 
предназначението на поземлен имот – 

публична общинска собственост във 
връзка с инвестиционно намерение за 
изграждане на фотоволтаично 

съоръжение. 
Докладва: инж.Петя Аврамова 

Зам.кмет на Община Враца 

 

Изказаха се: Цв.Димитров, М.Драганов, 
М.Младенов и Н.Дакева 

 Р Е Ш Е Н И Е  № 849 

 

ОТНОСНО:  Предварително съгласие за 

промяна предназначението на поземлен 

имот – публична общинска собственост 

във връзка с инвестиционно намерение за 

изграждане на фотоволтаично 

съоръжение 

    

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 

РЕШИ: 

Не приема внесения проект за решение. 
 

ГЛАСУВАЛИ ЗА РЕШЕНИЕ №849: 

ЗА – 24: В.Стаменов; В.Лещарска; Вл.Ценов; Д.Димитрова; Ем.Георгиев; Ем.Пеняшки; 

Ил.Костов; К.Илиев; К.Беков; Кр.Богданов; М.Николова; М.Петрова; М.Ангелова; 
М.Калистратов; М.Младенов; П.Тодоров; Р.Тошева; Р.Христов; Р.Антов; С.Илчева; 
Ст.Дамянов; Т.Василева; Цв.Митов и Цв.Димитров.  
ПРОТИВ –  1: М.Драганов; 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 7: Б.Ничев; В.Атанасов; В.Драганов; Вл.Христов; Д.Георгиев; 
Пл.Димитров и Цв.Върбанова. 
НЕ СЕ ПРИЕМА РЕШЕНИЕ №849.  

 

5. Управление на имоти, частна и публична 
общинска собственост на територията на 
Община Враца.  
Докладва: инж.Петя Аврамова 

Зам.кмет на Община Враца 

  

Изказаха се: В.Драганов, Цв.Върбанова, 
Ем.Георгиев и Н.Дакева 
 

По време на обсъждане на докладната 
записка беше направено следното 

предложение за изменение на проекта за 
решение: от таблицата в проекта за 
решение да се премахне т.5. 

Предложението беше подложено на 
гласуване и прието със следния вот: 
ЗА – 18; 

ПРОТИВ – НЯМА; 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1. 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 850 

 

ОТНОСНО: Управление на имоти, частна и публична общинска собственост на 

територията на Община Враца 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

 

На основание чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.18, ал.1, чл.19,  ал.1 във връзка с 
чл.51, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество (приета от ОбС-Враца с Решение №292/2008г.) 
 

РЕШИ: 

1. Възлага на Кмета на Община Враца, да извърши необходимите действия за 
откриване процедура по отдаване под наем на обекти публична и частна общинска 
собственост, чрез публично оповестен търг с тайно наддаване, както следва: 
 

№ 

по 

ред 

ОБЕКТ/ТЕРЕН Местонахождение Предназна 

чение 
Площ 

/кв.м/ 

Първонача

лен месечен 

наем /лева/ 

1. Помещение в сграда, 
бивш  млекопункт, 
частна общ. с-ст 

Горно Пещене 
 /до фурна/ 

За търговска 
дейност 20,00 60,00 

2. Помещение в сграда  
до Автоспирка,  
частна общ. с-ст 

с. Три кладенци  За офис 13,00 40,00 

3. Сграда  
/бивш бикарник/, 

частна общ. с-ст 

ж.к. „Сениче”, ПИ 

№12259.1009.21.2 

За услуги 200,00 600 

4. Гаражна клетка,  
частна общ. с-ст 

блок Проектант За гараж 18,00 26,00 

 

ГЛАСУВАЛИ ЗА РЕШЕНИЕ №850: 

ЗА – 24: Б.Ничев; В.Лещарска; Вл.Ценов; Д.Димитрова; Ем.Георгиев; Ем.Пеняшки; К.Илиев; 
К.Беков; Кр.Богданов; М.Николова; М.Петрова; М.Ангелова; М.Калистратов; М.Младенов; 
П.Тодоров; Р.Тошева; Р.Христов; Р.Антов; С.Илчева; Ст.Дамянов; Т.Василева; Цв.Митов; 
Цв.Димитров и Цв.Върбанова. 
ПРОТИВ –  1: М.Драганов. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1: В.Драганов. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 850.   

 

6. Спортни обекти и съоръжения и обекти 

със стопанско предназначение 
общинска собственост, управлявани от 
Община Враца, и/или предоставени за 
управление на Общинско предприятие 
„Спорт и туризъм” – Враца. 
Докладва: инж.Петя Аврамова 

Зам.кмет на Община Враца 

 

Изказаха се: инж. Петя Аврамова, 
Ем.Георгиев, М.Младенов, В.Драганов, 
Кр.Богданов,Ем.Пеняшки, Цв.Димитров 
и М.Калистратов 
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По време на дебатите бяха направени 

следните предложения: 
1.За обучение на деца извън 

спортносъстезателната дейност на 
съответния клуб, спортната база се 
предоставя безплатно, след съгласуване 
с Директора на ОП „Спорт и туризъм”. 

Предложението беше подложено на 
гласуване и прието със следния вот: 
ЗА – 19, 

ПРОТИВ – НЯМА, 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 3. 

2.В текста „Във всеки спортен обект е 
осигурен свободен достъп на граждани 

срещу заплащане.” Да се премахне 
думата „свободен”. 

Предложението беше подложено на 
гласуване и прието със следния вот: 
ЗА – 18, 

ПРОТИВ – НЯМА, 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 3. 

3.Като т.8 в проекта за решение да се 
добави текста „Дава възможност на 
Директора на ОП „Спорт и туризъм” 

чрез Кмета на Община Враца да 
предлага промени на актовете на ОбС – 

Враца, касаещи спортните обекти и 

съоръжения предоставени за 
управление на ОП „Спорт и туризъм”. 

Предложението беше подложено на 
гласуване и прието със следния вот: 
ЗА – 21, 

ПРОТИВ – 1, 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 3. 

Вносителя на докладната записка 
направи предложение от таблицата към 

т.2 в проекта за решение да отпадне 
т.10.3. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 851 
 

 

ОТНОСНО: Спортни обекти и съоръжения и обекти със стопанско 

предназначение общинска собственост, управлявани от Община Враца, 

и/или предоставени за управление на Общинско предприятие „Спорт и 

туризъм” – Враца 
  

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 49, ал.1, чл.50а, ал.3 и чл. 50б от Закона за 
физическото възпитание и спорта, чл. 72 и следващите от Правилника за прилагане на Закона 

за физическото възпитание и спорта, чл.8, ал.1 и чл. 14, ал.7 и чл. 52, ал.4 от Закона за 
общинска собственост, чл. 15 ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и 
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управление с общинско имущество и чл. 14, раздел ІV-ти от Правилника за дейността на 
Общинско предприятие „Спорт и туризъм”, 

 

РЕШИ: 

1.Допълва т. 4 от Решение № 772 от 29.07.2010 г. на Общински съвет Враца - списък на 
спортните обекти предоставени за управление на Общинско предприятие „Спорт и туризъм”, 

както следва: 
1.1.Застроен поземлен имот с идентификатор 12259.1027.24 с площ 64 000 кв.м. с 
изградените се в него: 

1.1.1. Картинг писта с площ 15 000 кв.м. 

1.1.2. Воден полигон /басейн корабомодели/ с площ 4 800 кв.м. 

1.1.3. Гаражни клетки - 17 броя с обща площ 420 кв.м. 

1.1.4.Авто писта с площ 400 кв.м. 

1.1.5.Авиописта с площ 3 500 кв.м. 

2.Утвърждава списък на общинските спортни обекти и съоръжения, техния статут и реда за 
предоставянето им за ползване, както следва: 

№ по 

ред 

ОБЕКТ Описание Площ 

/кв.м./ 

Статут 

на имота 

Предоставяне за 

ползване 

1 Стадион „Христо Ботев –с идентификатор  12259.1027.18, Спортен комплекс „Хр.Ботев” с площ 151 232 кв.м. 

1.1. Административно– 

битовата сграда  
 

първи етаж – съблекални, 

лекарски кабинет, склад, 

бани и сервизни помещения; 
- втори етаж – стаи, бани и 

сервизни помещения; 
- трети етаж – стаи, кабина за 
озвучаване, зала за 
пресконференции, кухненски 

блок; 

- сутерен – абонатна станция; 
- външни тоалетни; 

- трибуна – 6000 кв.м. 

842,00 Публична 
общинска 
собственост 
/ПОС/ 

Предоставяне за 
безвъзмездно 

ползване/чл. 72, 

т.2, вр. чл. 95, т.2 

от ППЗФВС/ 

1.2. Официален терен 

(футболно игрище)  
 

тревна настилка – 25000 

седящи места  
8000,00 Публична 

общинска 
собственост 
/ПОС/ 

Предоставяне за 
безвъзмездно 

ползване/чл. 72, 

т.2, вр. чл. 95, т.2 

от ППЗФВС 

1.3 Тренировъчни игрища- 5 

броя, 
 

-официално тренировъчно 

футболно игрище – 7350 

кв.м. тревна настилка; 
- тренировъчно футболно 

игрище – 7350 кв.м. тревна 
настилка; 
- тренировъчно футболно 

игрище – 6300 кв.м. тревна 
настилка; 
- обособеният терен за 
футболно игрище №5, 

намиращ се между ТИР 

паркинг и Стрелбище ПО. 

Теренът е в процес на 
доизграждане (положени са 
дренажни тръби и камък). 

21000,00 Публична 
общинска 
собственост 
/ПОС/ 

Предоставяне за 
безвъзмездно 

ползване/чл. 72, 

т.2, вр. чл. 95, т.2 

от ППЗФВС 

1.4. Открита лекоатлетическа 
писта с шамотно покритие 
и сектор за дълъг скок 

  Публична 
общинска 
собственост 
/ПОС/ 

Предоставяне за 
безвъзмездно 

ползване/чл. 72, 

т.2, вр. чл. 95, т.2 

от ППЗФВС 

2. Застроен поземлен имот с идентифкатор 12259.1027.24 с площ 64 000 кв.м.  

2.1. Картинг писта  
 

дренажна настилка и асфалт  15000  

 

Публична 
общинска 
собственост 
/ПОС/ 

Концесия /чл. 72, 

т.3, вр. чл. 95а от 
ППЗФВС/ 
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2.2. Гаражни клетки - 17 броя с 
обща площ 420 кв.м. 

 

Масивни с ж. б. елементи 420 Публична 
общинска 
собственост 
/ПОС/ 

Концесия /чл. 72, 

т.3, вр. чл. 95а от 
ППЗФВС/ 

2.3. Авто писта  
 

дренажна настилка и асфалт  400 Публична 
общинска 
собственост 
/ПОС/ 

Концесия /чл. 72, 

т.3, вр. чл. 95а от 
ППЗФВС/ 

2.4. Авио писта двойно армиран бетон и 

асфалт 
3500 Публична 

общинска 
собственост 
/ПОС/ 

Концесия /чл. 72, 

т.3, вр. чл. 95а от 
ППЗФВС/ 

3. Воден полигон /басейн 

корабомодели/  

 

Подложен армиран бетон и 

панела 
4800 Публична 

общинска 
собственост 
/ПОС/ 

Предоставяне за 
безвъзмездно 

ползване/чл. 72, 

т.2, вр. чл. 95, т.2 

от ППЗФВС 

4. Покрит плувен басейн – с идентификатор № 12259.1027.7.1 

4.1. Първи етаж 

 

плувна зала; съблекални, 

сервизни помещения; 
треньорски стаи, салон ОФП, 

сауна;-трибуни; прилежаща 
тераса, маза. 

1052,00 Публична 
общинска 
собственост 
/ПОС/ 

управлява се 

пряко от Община 

Враца, чрез Общ. 

Предприятие 

Спорт и Туризъм 

4.2. Втори етаж  

 

обособена фитнес зала, с  
прилежаща тераса. 

169,00 Публична 
общинска 
собственост 
/ПОС/ 

 Предоставяне за 
ползване пряко  

или конкурс/чл. 72 

ал.1 т1, вр. чл.74, 

от ППЗФВС/ 

5. Покрит детски басейн – с 
идентификатор № 

12259.1027.4.2 

Сградата включва:  
- плувна зала, съблекални, 

сервизни помещения;- маза, 
машинно отделение.      

512,00 Публична 
общинска 
собственост 
/ПОС/ 

Предоставяне за 
ползване пряко  

или конкурс/чл. 72 

ал.1 т1, вр. чл.74, 

от ППЗФВС/ 

 

6. Стрелбище за пневматично 

оръжие – с идентификатор 

№  

 

Сградата включва:  
- коридори за стрелба, 
съблекални, сервизни 

помещения; 
- склад за оръжие; 
- прилежаща тераса; 

391,00 Публична 
общинска 
собственост 
/ПОС/ 

Предоставяне за 
безвъзмездно 

ползване/чл. 72, 

т.2, вр. чл. 95, т.2 

от ППЗФВС 

 

 

7. Стрелбище за 
малокалибрено оръжие – с 
идентификатор № 

12259.1027.5.2,  

 

Сградата включва:  
- коридор с трибуни; 

- пистолетно помещение; 
- блиндажни канали; 

- коридори за стрелба, 
съблекални, сервизни 

помещения; 
- склад за оръжие 

674,00 Публична 
общинска 
собственост 
/ПОС/ 

Предоставяне за 
безвъзмездно 

ползване/чл. 72, 

т.2, вр. чл. 95, т.2 

от ППЗФВС / 

8. Покрита атлетическа писта 
– с идентификатор № 

12259.1027.5.3   

писта с гумено покритие – 

150 м. 

2379,00 Публична 
общинска 
собственост 
/ПОС/ 

Предоставяне за 
безвъзмездно 

ползване/чл. 72, 

т.2, вр. чл. 95, т.2 

от ППЗФВС 

9. Салон за спортни игри – с 
идентификатор № 

12259.1027.5.1 

игрища за волейбол – 2 броя. 
 

865,00 Публична 
общинска 
собственост 
/ПОС/ 

Предоставяне за 
безвъзмездно 

ползване/чл. 72, 

т.2, вр. чл. 95, т.2 

от ППЗФВС 

10. Тенис комплекс  - с идентификатор № 12259.1027.12 

10.1 Покрита тенис зала  
 

 

- зала с изкуствена настилка; 
- трибуни – 2 броя; 
- съблекални, бани и 

сервизни помещения; 
- абонатна станция. 

1029,00 Публична 
общинска 
собственост 
/ПОС/ 

Предоставяне за 
безвъзмездно 

ползване/чл. 72, 

т.2, вр. чл. 95, т.2 

от ППЗФВС 

10.2. Открити тенис кортове – 7 

бр.  

 

 4589,00 Публична 
общинска 
собственост 
/ПОС/ 

Предоставяне за 
безвъзмездно 

ползване/чл. 72, 

т.2, вр. чл. 95, т.2 

от ППЗФВС 

10.3. Покрита спортна зала - първи етаж - бани, 945,00 Публична Предоставяне за 
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„Вестител” – 

идентификатор № 

12259.1016.103.1 

 

 

съблекални, склад, сауна, 
салон за обща физическа 
подготовка и котелно 

отделение. 
- втори етаж са разположени 

-  зала за борба с трибуни; 

салон джудо и канцелария.  
-прилежаща тераса. 
-Трафопост – 113 кв.м. 

общинска 
собственост 
/ПОС/ 

безвъзмездно 

ползване/чл. 72, 

т.2, вр. чл. 95, т.2 

от ППЗФВС 

10.4. Комбинирана спортна 
площадка 

 

намира се над сградата на 
Покрит плувен басейн  

 

1000,00 Публична 
общинска 
собственост 
/ПОС/ 

Предоставяне за 
безвъзмездно 

ползване/чл. 72, 

т.2, вр. чл. 95, т.2 

от ППЗФВС 

11. Футболно игрище с. Нефела УПИ ІІІ_181, в кв. 21 по 

плана на с. Нефела 
9660 Публична 

общинска 
собственост 
/ПОС/ 

Управлява се от 

Община Враца 

12. Футболно игрище с. 
Паволче 

ПИ 47; 81 в кв. 9 по плана на 
с. Паволче 

5910 Публична 
общинска 
собственост 
/ПОС/ 

Управлява се от 

Община Враца 

13. Футболно игрище с. Девене УПИ І_ 689 кв. 73 по плана 
на с. Девене 

13000 Публична 
общинска 
собственост 
/ПОС/ 

Управлява се от 

Община Враца 

14. Футболно игрище с. Баница УПИ ІІ в в. 55по плана на с. 
Баница 

7335 Публична 
общинска 
собственост 
/ПОС/ 

Управлява се от 

Община Враца 

 

3. Отменя Решение № 786, по  протокол № 61 от 30.09.2010 г., на Общински съвет Враца, 
относно отдаване под наем на имот публична общинска собственост - Спортна Сграда 

Детски басейн с идентификационен № 12259.1027.4.2 по КК на гр. Враца, находяща се в 

спортен комплекс „Христо Ботев”. 

4. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем по реда на ЗОС, чрез провеждане на публичен 

търг с тайно наддаване, стопански обекти, както следва: 
№ 

по 

ред 

ОБЕКТ Описание на обекта Площ 

 

/кв.м./ 

Първоначален  

мес. наем 

/лв./ 
1 Част от сграда /покрит  плувен 

басейн/ - втори етаж  с 
идентификатор 12259.1027.41, 

находяща се в спортен комплекс 
„Христо Ботев”  

На етажа са обособени  – фитнес 
зала, кафе клуб, 2бр. тоалетни, 

2бр. съблекални, прилежаща 
тераса, 2бр. треньорски стаи, 

склад . 

169,00 760,50 

2 Част от помощна сграда  с 
идентификатор 12259.1027.13.1 – 

склад, находяща се в спортен 

комплекс „Христо Ботев” , западно от 
покрита тенис  

 45,00 146,25 

3 Част от помощна сграда с 
идентификатор 12259.1027.13.1 – 

гараж  с площ 15 кв.м. находящ се в 

спортен комплекс „Христо Ботев „ 

западно от покритата тенис - зала 

 15,00 48,75 

4 Част от помощна сграда с 
идентификатор 12259.1027.13.1 – 

гараж  с площ 36 кв.м. находящ се в 

спортен комплекс „Христо Ботев „ 

западно от покритата тенис - зала 

 36,00 117,00 

5 Незастроен поземлен имот с площ 13 894 кв.м. находящ се в гр.Враца, кв.224, Парцел IV, ул.„Васил Кънчов”, 

северно от спортен к-с „Хр.Ботев” по приложена одобрена скица: 
5.1 Парцел № 1   граничи с ул. Спротна, 

ул.В.Кънчов и  парцел №2  

 1625,00 4062,50 

5.2 Парцел № 2, граничи с парцел № 1, № 

3 и ул.В.Кънчов 
 547,00 1367,50 

5.3 Парцел № 3, граничи с парцел № 2, № 

4 и ул. В.Кънчов 
 540,00 1350,00 

5.4 Парцел № 4, граничи с парцел № 3,  1050,00 2625,00 



 12 

Газ станция и ул.В.Кънчов 
5.5 Парцел №5, граничи с Газ станция, 

парцел № 6 и сп. к-с „Хр.Ботев” 

 1000,00 2500,00 

5.6 Парцел № 6, граничи с парцел № 4, № 

5 и сп.к-с „Хр.Ботев” 

 1010,00 2525,00 

5.7 Парцел № 7, граничи със сп. к-с 
„Хр.Ботев” и ул. Спортна 

 35,00 87,50 

5.8 Парцел № 8, граничи с парцел № 6 , 

№7 и сп. к-с „Хр.Ботев” 

 1000,00 2500,00 

5.9 Парцел № 9, граничи с парцел № 1  и 

№ 2 

 400,00 1000,00 

6. Сграда  Хотел с идентификатор 

12259.1027.7.2 

 242,00 1000 

7. Сграда  Хотел с идентификатор 

12259.1027.7.3 

 244,00 1000 

8. Първи етаж от сграда ХИЖА 

„ВЕСТИТЕЛ”  с идентификационен 

№ 12259.428.10.1, находяща се на 
ул.”Трапезица”,  /бивш Ресторант / 

 220,00 1320 

9. Застроен поземлен имот – 

Автомивка със застроена площ 68,70 

кв.м и незастроена площ 120 кв.м. 

находяща се източно от покрита 
тенис зала в спортен к-с „Хр.Ботев” 

 68,70 400 

 

5.Възлага на Директора на Общинско предприятие „Спорт и туризъм” да извърши 

необходимите действия и процедури по изпълнение на настоящите решения за предоставяне 
за ползване на спортни обекти и съоръжения и обекти със стопанско предназначение 
общинска собственост, предоставени за управление от Община Враца на Общинско 

предприятие „Спорт и туризъм” – Враца. 
6. Възлага на кмета на Община Враца да извърши необходимата процедура по съгласуване с 
Министъра на Физическото възпитание и спорта по реда на чл. 50а, ал. 3  от ЗФВС и чл. 71 

от ППЗФВС. 

7. Възлага на Кмета на Община Враца и Директора на ОП „Спорт и туризъм” да обявят 
списъка на обектите, предвидени за отдаване под наем по реда на чл. 75 ал. 2 от ППЗФВС. 

8. Дава възможност на Директора на ОП „Спорт и туризъм” чрез Кмета на Община Враца да 
предлага промени на актовете на ОбС – Враца, касаещи спортните обекти и съоръжения 
предоставени за управление на ОП „Спорт и туризъм”. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 
СПИСЪК НА СПОРТНИТЕ ОБЕКТИ  И СЪОРЪЖЕНИЯ  НА ТЕРИТОРИЯТА  НА ОБЩИНА ВРАЦА 

 

№ по 

ред 

ОБЕКТ Описание Площ 

/кв.м./ 

Статут 

на имота 

Предоставяне за 

ползване 

1 Стадион „Христо Ботев –с идентификатор  12259.1027.18, Спортен комплекс „Хр.Ботев”  

1.1. Административно– 

битовата сграда  
 

първи етаж – съблекални, 

лекарски кабинет, склад, 

бани и сервизни помещения; 
- втори етаж – стаи, бани и 

сервизни помещения; 
- трети етаж – стаи, кабина за 
озвучаване, зала за 
пресконференции, кухненски 

блок; 

- сутерен – абонатна станция; 
- външни тоалетни; 

- трибуна – 6000 кв.м. 

842,00 Публична 
общинска 
собственост 
/ПОС/ 

/ 

1.2. Официален терен 

(футболно игрище)  
 

тревна настилка – 25000 

седящи места  
8000,00 Публична 

общинска 
собственост 
/ПОС/ 

 

1.3 Тренировъчни игрища- 5 

броя, 
 

-официално тренировъчно 

футболно игрище – 7350 

кв.м. тревна настилка; 

21000,00 Публична 
общинска 
собственост 
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- тренировъчно футболно 

игрище – 7350 кв.м. тревна 
настилка; 
- тренировъчно футболно 

игрище – 6300 кв.м. тревна 
настилка; 
- обособеният терен за 
футболно игрище №5, 

намиращ се между ТИР 

паркинг и Стрелбище ПО. 

Теренът е в процес на 
доизграждане (положени са 
дренажни тръби и камък). 

/ПОС/ 

1.4. Открита лекоатлетическа 
писта с шамотно покритие 
и сектор за дълъг скок 

  Публична 
общинска 
собственост 
/ПОС/ 

 

2. Застроен поземлен имот с идентифкатор 12259.1027.24 с площ 64 000 кв.м.  

2.1. Картинг писта  
 

дренажна настилка и асфалт  15000  

 

Публична 
общинска 
собственост 
/ПОС/ 

 

2.2. Гаражни клетки - 17 броя с 
обща площ 420 кв.м. 

 

Масивни с ж. б. елементи 420 Публична 
общинска 
собственост 
/ПОС/ 

 

2.3. Авто писта  
 

дренажна настилка и асфалт  400 Публична 
общинска 
собственост 
/ПОС/ 

 

2.4. Авио писта двойно армиран бетон и 

асфалт 
3500 Публична 

общинска 
собственост 
/ПОС/ 

 

3. Воден полигон /басейн 

корабомодели/  

 

Подложен армиран бетон и 

панела 
4800 Публична 

общинска 
собственост 
/ПОС/ 

 

4. Покрит плувен басейн – с идентификатор № 12259.1027.7.1 

4.1. Първи етаж 

 

плувна зала; съблекални, 

сервизни помещения; 
треньорски стаи, салон ОФП, 

сауна;-трибуни; прилежаща 
тераса, маза. 

1052,00 Публична 
общинска 
собственост 
/ПОС/ 

 

4.2. Втори етаж  

 

обособена фитнес зала, с  
прилежаща тераса. 

169,00 Публична 
общинска 
собственост 
/ПОС/ 

 

5. Покрит детски басейн – с 
идентификатор № 

12259.1027.4.2 

Сградата включва:  
- плувна зала, съблекални, 

сервизни помещения;- маза, 
машинно отделение.      

512,00 Публична 
общинска 
собственост 
/ПОС/ 

 

6. Стрелбище за пневматично 

оръжие – с идентификатор 

№  

 

Сградата включва:  
- коридори за стрелба, 
съблекални, сервизни 

помещения; 
- склад за оръжие; 
- прилежаща тераса; 

391,00 Публична 
общинска 
собственост 
/ПОС/ 

 

7. Стрелбище за 
малокалибрено оръжие – с 
идентификатор № 

12259.1027.5.2,  

 

Сградата включва:  
- коридор с трибуни; 

- пистолетно помещение; 
- блиндажни канали; 

- коридори за стрелба, 
съблекални, сервизни 

помещения; 
- склад за оръжие 

674,00 Публична 
общинска 
собственост 
/ПОС/ 

 

8. Покрита атлетическа писта 
– с идентификатор № 

12259.1027.5.3   

писта с гумено покритие – 

150 м. 

2379,00 Публична 
общинска 
собственост 
/ПОС/ 

 

9. Салон за спортни игри – с игрища за волейбол – 2 броя. 865,00 Публична  
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идентификатор № 

12259.1027.5.1 

 общинска 
собственост 
/ПОС/ 

10. Тенис комплекс  - с идентификатор № 12259.1027.12 

10.1 Покрита тенис зала  
 

 

- зала с изкуствена настилка; 
- трибуни – 2 броя; 
- съблекални, бани и 

сервизни помещения; 
- абонатна станция. 

1029,00 Публична 
общинска 
собственост 
/ПОС/ 

 

10.2. Открити тенис кортове – 7 

бр.  

 

 4589,00 Публична 
общинска 
собственост 
/ПОС/ 

 

10.3. павилион с вертикална 
конструкция с обща площ 

34 кв.м.  

 34,00   

10.4. Покрита спортна зала 
„Вестител” – 

идентификатор № 

12259.1016.103.1 

 

 

- първи етаж - бани, 

съблекални, склад, сауна, 
салон за обща физическа 
подготовка и котелно 

отделение. 
- втори етаж са разположени 

-  зала за борба с трибуни; 

салон джудо и канцелария.  
-прилежаща тераса. 
-Трафопост – 113 кв.м. 

945,00 Публична 
общинска 
собственост 
/ПОС/ 

 

10.5. Комбинирана спортна 
площадка 

 

намира се над сградата на 
Покрит плувен басейн  

 

1000,00 Публична 
общинска 
собственост 
/ПОС/ 

 

11. Футболно игрище с. Нефела УПИ ІІІ_181, в кв. 21 по 

плана на с. Нефела 
9660 Публична 

общинска 
собственост 
/ПОС/ 

 

12. Футболно игрище с. 
Паволче 

ПИ 47; 81 в кв. 9 по плана на 
с. Паволче 

5910 Публична 
общинска 
собственост 
/ПОС/ 

 

13. Футболно игрище с. Девене УПИ І_ 689 кв. 73 по плана 
на с. Девене 

13000 Публична 
общинска 
собственост 
/ПОС/ 

 

14. Футболно игрище с. Баница УПИ ІІ в в. 55по плана на с. 
Баница 

7335 Публична 
общинска 
собственост 
/ПОС/ 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 
СПИСЪК НА СТОПАНСКИТЕ ОБЕКТИ,  ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКО ПРЕПРИЯТИЕ „СПОРТ 

И ТУРИЗЪМ”,  КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ  ЗА ПОЛЗВАНЕ  НА ЧАСТНИ ФИРМИ ПО РЕДА НА ЗОС И НРПУРОИ 

 

 

№ 

по 

ред 

ОБЕКТ Описание на обекта Площ 

/кв.м./ 

Забележка 

1 Част от сграда /покрит  плувен басейн/ - 

втори етаж  с идентификатор 12259.1027.41, 

находяща се в спортен комплекс „Христо 

Ботев”  

На етажа са обособени  – фитнес 
зала, кафе клуб, 2бр. Тоалетни, 

2бр. Съблекални, прилежаща 
тераса, 2бр. Треньорски стаи, 

склад . 

169,00 Прекратен 

догвор, поради и 

зтичане на срока 

2 Част от помощна сграда  с идентификатор 

12259.1027.13.1 – склад, находяща се в 

спортен комплекс „Христо Ботев” , западно от 
покрита тенис  

 45,00 Прекратен 

догвор, поради и 

зтичане на срока 

3 Част от помощна сграда с идентификатор 

12259.1027.13.1 – гараж  с площ 15 кв.м. 

находящ се в спортен комплекс „Христо Ботев 
„ западно от покритата тенис – зала 

 15,00 Прекратен 

догвор, поради и 

зтичане на срока 
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4 Част от помощна сграда с идентификатор 

12259.1027.13.1 – гараж  с площ 36 кв.м. 

находящ се в спортен комплекс „Христо Ботев 
„ западно от покритата тенис – зала 

 36,00 Прекратен 

догвор, поради и 

зтичане на срока 

5. Самостоятелно обособено помещение в зала 
за пневматична стрелба – оръжеен магазин 

 16,00 Действащ 

договор за наем 

със срок до 2012 

г. 
6. Самостоятелно обособен обект в сграда с 

идентифик. 12259.1027.9 .1– ресторант  и  

Открит плувен басейн  20/50 м. с трибуни 

Функционално 

разпределение:зала за 
консумация, 2 бр. складови 

помещения, кухненски блок и 

открита тераса 

283 Действащ 

договор за наем 

със срок до 

10.12.2013 г. 

7. Незастроен поземлен имот с площ 13 894 кв.м. находящ се в гр.Враца, кв.224, Парцел IV, ул.„Васил Кънчов”, 

северно от спортен к-с „Хр.Ботев” по приложена одобрена скица: 
7.1 Парцел № 1   граничи с ул. Спротна, 

ул.В.Кънчов и  парцел №2  

 1625,00 Прекратен 

догвор, поради  

изтичане на срока 
7.2 Парцел № 2, граничи с парцел № 1, № 3 и 

ул.В.Кънчов 
 547,00 Прекратен 

догвор, поради  

изтичане на срока 
7.3 Парцел № 3, граничи с парцел № 2, № 4 и ул. 

В.Кънчов 
 540,00 Прекратен 

догвор, поради  

изтичане на срока 
7.4 Парцел № 4, граничи с парцел № 3, Газ 

станция и ул.В.Кънчов 
 1050,00 Прекратен 

догвор, поради  

7.5 Парцел №5, граничи с Газ станция, парцел № 

6 и сп. к-с „Хр.Ботев” 

 1000,00 изтичане на срока 

7.6 Парцел № 6, граничи с парцел № 4, № 5 и 

сп.к-с „Хр.Ботев” 

 1010,00 Прекратен 

догвор, поради  

7.7 Парцел № 7, граничи със сп. к-с „Хр.Ботев” и 

ул. Спортна 
 35,00 изтичане на срока 

7.8 Парцел № 8, граничи с парцел № 6 , №7 и сп. 

к-с „Хр.Ботев” 

 1000,00 Прекратен 

догвор, поради  

7.9 Парцел № 9, граничи с парцел № 1  и № 2  400,00 изтичане на срока 
8. Сграда  Хотел с идентификатор 

12259.1027.7.2 

 242,00 Управлява се от 
предприятието 

9. Сграда  Хотел с идентификатор 

12259.1027.7.3 

 244,00 Управлява се от 
предприятието 

10. сграда ХИЖА „ВЕСТИТЕЛ”  с 
идентификационен № 12259.428.10.1, 

находяща се на ул.”Трапезица”,  /бивш 

Ресторант / 

 220,00 Управлява се от 
предприятието 

11. Застроен поземлен имот – Автомивка със 
застроена площ 68,70 кв.м и незастроена площ 

120 кв.м. находяща се източно от покрита 
тенис зала в спортен к-с „Хр.Ботев” 

 68,70 Прекратен 

догвор, поради  

изтичане на срока 

 

ГЛАСУВАЛИ ЗА РЕШЕНИЕ №851: 

ЗА – 20: В.Стаменов; Вл.Ценов; Вл.Христов; Д.Димитрова; Ем.Георгиев; К.Илиев; К.Беков; 
Кр.Богданов; М.Николова; М.Петрова; М.Калистратов; М.Младенов; П.Тодоров; Р.Христов; 
Р.Антов; С.Илчева; Ст.Дамянов; Т.Василева; Цв.Митов и Цв.Димитров. 
ПРОТИВ –  1: Р.Тошева; 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 7: Б.Ничев; В.Атанасов; В.Драганов; В.Лещарска; М.Ангелова; 
М.Драганов и Цв.Върбанова. 
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 851.   

 

7. Отпускане на персонална пенсия на 
Валя Николаева Николова 
ЕГН:0741311932, с постоянен адрес 
гр.Враца ж.к. „Младост” 5 вх.В, ет.2, 

ап.67. 

Докладва: Румен Антов 

Общински съветник 

 Р Е Ш Е Н И Е  № 852 

 

ОТНОСНО: Отпускане на персонална 

пенсия на Валя Николаева Николова 

ЕГН:0741311932, с постоянен адрес 

гр.Враца ж.к. „Младост” 5 вх.В, ет.2, 

ап.67 
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ОБЩИНСКИ   СЪВЕТ  

 

РЕШИ: 

 

Предлага на Министерския съвет на 
Република България на основание чл.92 от 
КСО  и чл. 7 от Наредбата за пенсиите и 

осигурителния стаж да отпусне персонална 
пенсия на Валя Николаева Николова 
ЕГН:0741311932, с постоянен адрес 
гр.Враца ж.к. „Младост” 5 вх.В, ет.2, ап.67. 

 

ГЛАСУВАЛИ ЗА РЕШЕНИЕ №852: 

ЗА – 24:  

ПРОТИВ –  НЯМА. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА   

ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 852.   

  

8. Проект по оперативна програма 
„Техническа помощ”. 

Докладва: Ани Василева 

Зам.кмет на Община Враца 

 

Вносителят на проекта за решение 
направи предложение текста на проекта 
за решение да се раздели в две точки, 

кат т.2 започне със израза „Помещението 

с площ 60 кв.м….” и така придоби 

следния вид:  
1.Дава съгласие Община Враца да 
кандидатства с проект „Изграждане и 

функциониране на областен 

информационен център в Община Враца” 

по Оперативна програма „Техническа 
помощ” приоритетна ос 3 „Популяризиране 
на европейската кохезионна политика и 

нейните цели в България и осигуряване на 
обща и статистическа информация”. 

2.Помещението с площ 60 кв.м. от сградата, 
актувана с Акт за частна общинска 
собственост № 1834/29.11.2010г. 
Местонахождение на имота: кад. район 

1019, сграда .№12259.1019.243.1 по КК, 

УПИ 12517, кв. 149, ул. „Полковник 

Кетхудов”, се предоставя за целите на 
проекта за период, не по-малък от 5 години, 

и  е предвиден нейният ремонт. 
 

 Р Е Ш Е Н И Е  № 853 

 

ОТНОСНО: Подготовка на проект по 

„Изграждане и функциониране на 

областен информационен център в 

Община Враца” за кандидатстване по 

Оперативна програма „Техническа 

помощ” приоритетна ос 3 

„Популяризиране на европейската 

кохезионна политика и нейните цели в 

България и осигуряване на обща и 

статистическа информация”. 

 

ОБЩИНСКИ   СЪВЕТ 

 

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

администрация (ЗМСМА) 

 

РЕШИ: 

1.Дава съгласие Община Враца да 
кандидатства с проект „Изграждане и 

функциониране на областен 

информационен център в Община Враца” 

по Оперативна програма „Техническа 
помощ” приоритетна ос 3 „Популяризиране 
на европейската кохезионна политика и 

нейните цели в България и осигуряване на 
обща и статистическа информация”. 

2.Помещението с площ 60 кв.м. от сградата, 
актувана с Акт за частна общинска 
собственост № 1834/29.11.2010г. 
Местонахождение на имота: кад. район 

1019, сграда .№12259.1019.243.1 по КК, 

УПИ 12517, кв. 149, ул. „Полковник 

Кетхудов”, се предоставя за целите на 
проекта за период, не по-малък от 5 години, 

и  е предвиден нейният ремонт. 
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ГЛАСУВАЛИ ЗА РЕШЕНИЕ №853: 

ЗА – 30: Б.Ничев; В.Стаменов; В.Драганов; В.Лещарска; Вл.Ценов; Вл.Христов; Д.Георгиев; 
Ем.Георгиев; Ем.Пеняшки; Ил.Костов; К.Илиев; К.Беков; К.Апостолов; Кр.Богданов; 
М.Николова; М.Петрова; М.Ангелова; М.Калистратов; М.Младенов; П.Тодоров; 
Пл.Димитров; 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 № 853.   

 

9. Приемане на Общинска стратегия за 
развитие на социалните услуги в 

община Враца 2011 – 2015г. 
Докладва: д-р Михаил Шарков 

Зам.кмет на Община Враца 

 

Изказаха се: д-р М.Шарков, Р.Тошева, 
К.Илиев, С.Илчева и М.Младенов 

 Р Е Ш Е Н И Е  № 854 

 

ОТНОСНО: Приемане на Общинска 

стратегия за развитие на  социалните 

услуги в община Враца 2011 – 2015г. 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и 

във връзка с чл.19, ал.2 от  Закона за 
социално подпомагане и чл.36 б, ал.1 от 
Правилник за прилагане на закона за 

социално подпомагане 
 

РЕШИ: 

 

Приема на първо четене Общинска стратегия 
за развитие на социалните услуги в община 
Враца 2011 – 2015г. 

 

ГЛАСУВАЛИ ЗА РЕШЕНИЕ № 854: 

ЗА – 29.  

ПРОТИВ –  НЯМА.  

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА.  

ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 854.   

 

10. Отпускане на еднократна финансова 
помощ на граждани от Общински съвет 
– Враца по утвърдени правила на ПК по 

здравеопазване, за закрила на детето и 

социална политика. 
Докладва: д-р Петко Пешлейски 

Общински съветник 

 

Поради отсъствието на д-р Петко 

Пешлейски докладната беше внесена от 
д-р Вероника Лещарска, член на ПК по 

здравеопазване, за закрила на детето и 

социална политика. 
 

Изказаха се: Р.Тошева, Кр.Богданов, 
М.Младенов, В.Атанасов, Цв.Върбанова 
и К.Илиев 
 

 Р Е Ш Е Н И Е  № 855 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна 

финансова помощ на граждани от 

Общински съвет – Враца по утвърдени 

правила на ПК по здравеопазване, за 

закрила на детето и социална политика 

 

ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ 

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА 

във вр. с чл.12, ал.3, т.22 от Правилник 

за организацията и дейността на Общински 

съвет – Враца, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската 
администрация 

РЕШИ: 

 

Отпуска еднократна финансова помощ на 
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При обсъждане на докладната записка 
беше направено следното предложение 
за допълнение на проекта за решение:  
Като т.6 да се добави – Ива Христова 
Николова – гр.Враца, бул. „Демокрация” 30, 

ет.1, ап.2 в размер на 300лв. (триста лева). 
Предложението беше подложено на 
гласуване и прието със следния вот: 
ЗА – 30 

ПРОТИВ – НЯМА: 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА. 

следните граждани: 

1.Христина Петкова Савчева – гр.Враца, ул. 

„Стоян Заимов” 3, ап.2 в размер на 50 лв. 
(петдесет лева); 
2.Цветан Фараонов Цеков – с.Лиляче, 
общ.Враца, ул. „Георги Димитров” 21 в 
размер на 200 лв. (двеста лева); 
3.Петьо Асенов Стефанов – с.Върбица, 
общ.Враца, ул. „Георги Бенковски” 3 в 
размер на 300 лв. (триста лева); 
4.Велика Вълчева Лалковска – гр.Враца, ул. 

„Васил Кънчов” 104 в размер на 200 лв. 
(двеста лева); 
5.Юлия Пенкова Филипова – гр.Враца, ул. 

„Васил Кънчов” 6, вх.А, ап.3 в размер на 
300 лв. (триста лева); 
6.Ива Христова Николова – гр.Враца, бул. 

„Демокрация” 30, ет.1, ап.2 в размер на 
300лв. (триста лева). 

 

ГЛАСУВАЛИ ЗА РЕШЕНИЕ № 855: 

ЗА – 28: Б.Ничев; В.Стаменов; В.Атанасов; В.Драганов; В.Лещарска; Вл.Ценов; 
Д.Димитрова; Д.Георгиев; Ем.Пеняшки; Ил.Костов; К.Беков; К.Апостолов; Кр.Богданов; 
М.Николова; М.Петрова; М.Ангелова; М.Калистратов; П.Тодоров; Пл.Димитров;  Р.Тошева; 
Р.Христов; Р.Антов; С.Илчева; Ст.Дамянов; Т.Василева; Цв.Митов; Цв.Димитров и 

Цв.Върбанова..   
ПРОТИВ –  1: М.Младенов. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 3: Вл.Христов; Ем.Георгиев и К.Илиев.  
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 855.   

 

11. Утвърждаване на разходи за предстоящ 

ремонт.    

Докладва: Мария Петрова 

Общински съветник  

 

 

Изказаха се: Цв.Димитров, М.Петрова и 

Цв.Димитров 
 

 

 

 Р Е Ш Е Н И Е  № 856 

 

ОТНОСНО: Утвърждаване на разходи за 

предстоящ ремонт 

   

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 

 

на основание чл. 10, ал.6 от ЗПСК 

 

РЕШИ: 

 

1.Да се извърши неотложен ремонт на 
покривната конструкция на обект: Сграда 
двуетажна с дворно място находящи се на 
бул. „Христо Ботев” № 55, Враца на 
стойност до 900лв. 
2.Средствата да се осигурят от утвърдената  
План – сметката за 2010г., съгласно чл.10, 

ал.1, т.1 от ЗПСК на Специализирано звено 

за приватизация към Общински съвет – 

Враца. 

 
ГЛАСУВАЛИ ЗА РЕШЕНИЕ № 856: 

ЗА – 29: Б.Ничев; В.Стаменов; В.Атанасов; В.Драганов; В.Лещарска; Вл.Ценов; Вл.Христов; 

Д.Димитрова; Ем.Георгиев; Ем.Пеняшки; Ил.Костов; К.Илиев; К.Беков; К.Апостолов; 
Кр.Богданов; М.Николова; М.Петрова; М.Ангелова; П.Тодоров; Пл.Димитров;  Р.Тошева; 
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Р.Христов; Р.Антов; С.Илчева; Ст.Дамянов; Т.Василева; Цв.Митов; Цв.Димитров и 

Цв.Върбанова..   
ПРОТИВ –  НЯМА. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1:М.Младенов.  
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 856.   
 

12. Увеличаване  капитала на РТВ 

„Вестител - Враца” ЕАД и промяна 
Устава на дружеството. 

Докладва: Малина Николова 

Председател на ОбС – Враца  

 

Изказаха се: М.Младенов, Цв.Димитров 
и Д.Димитрова 
 

  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 857 

 

ОТНОСНО: Увеличаване  капитала на РТВ „Вестител” – Враца” ЕАД и промяна 

Устава на дружеството 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 

в качеството на едноличен собственик на капитала на РТВ „Вестител” – Враца” ЕАД и 

действащ като общо събрание на дружеството 

на основание чл. 11, ал.1, т.1 и т. 2 от Наредбата за упражняване правата на собственост на 
Община Враца в търговските дружества, чл.192, ал.1, предл. 2 ТЗ, вр. Чл.15, ал.1, предл.2 от 

Устава на РТВ „Вестител” – Враца” ЕАД и  

в изпълнение на т.2 от Решение № 713 взето по Протокол № 56 от 16.07.2010 год. ОбС - 

Враца 
 

РЕШИ: 

 

 1.Увеличава капитала на РТВ „Вестител” – Враца” ЕАД от 50 000 /петдесет хиляди/ 

лева на 105 000 (сто и пет хиляди) лева, чрез увеличаване номиналната стойност на всяка от 
вече издадените 500 /петстотин/ бр. поименни акции от 100 /сто/ лева на 210 /двеста и десет/ 
лева за акция.   
 2. Увеличението на капитала да се извърши за сметка на получените  от дружеството 

под формата на заем от бюджета на Oбщина Враца средства в размер на общо 55 000 лв., 

предоставени с Решение № 268 по Протокол № 25 от 27.11.2008 год., изм. с Решение № 574 

по Протокол № 45 от 28.12.2009 год. и Решение № 713 по Протокол № 56 от 16.07.2010 год. 

на Общински съвет – Враца. След взимане на настоящето решение задълженията на 
дружеството към бюджета отпадат. 
 3. Изменя чл. 6 от Устава на дружеството както следва:  

Вместо „50 000” се записва „105 000”, като след извършената промяна чл. 6 от Устава 
придобива следната редакция: 

„Капиталът на дружеството е в размер на 105 000 (сто и пет хиляди) лв.” 

4. Изменя чл. 7, ал.1 от Устава на дружеството както следва:  
Вместо „100” се записва „210”, като след извършената промяна чл. 7, ал.1 от Устава 

придобива следната редакция: 
„Капиталът се разпределя в 500 (петстотин) акции с номинална стойност по 210 

(двеста и десет) лв.” 

5. Възлага на Кмета на Oбщина Враца и Управителя на дружеството изпълнението на 
настоящето решение. 
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ГЛАСУВАЛИ ЗА РЕШЕНИЕ № 857: 

ЗА – 31: Б.Ничев; В.Стаменов; В.Атанасов; В.Драганов; В.Лещарска; Вл.Ценов; Вл.Христов; 

Д.Димитрова; Д.Георгиев; Ем.Георгиев; Ем.Пеняшки; Ил.Костов; К.Илиев; К.Беков; 
К.Апостолов; Кр.Богданов; М.Николова; М.Петрова; М.Ангелова; М.Калистратов; 
П.Тодоров; Пл.Димитров;  Р.Тошева; Р.Христов; Р.Антов; С.Илчева; Ст.Дамянов; 
Т.Василева; Цв.Митов; Цв.Димитров и Цв.Върбанова..   
ПРОТИВ –  НЯМА. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1:М.Младенов.  
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 857.   

 

13. Внасяне на допълнителна парична 
вноска на „Паркинги и гаражи – 

Враца”ЕООД /в ликвидация/ за 
обезпечаване процеса на ликвидация. 
Докладва: Малина Николова 

Председател на ОбС – Враца  

 

Изказаха се: М.Николова, М.Младенов, 
Цв.Димитров, Д.Димитрова, В.Драганов, 
Вл.Христов, К.Апостолов и К.Илиев 
 

По време на дебатите беше направено 

предложение да се приеме решение за 
сформиране на временна анкетна 
комисия с представители от всички 

политически групи. 

Предложението беше подложено на 
гласуване и прието със следни вот: 
ЗА – 23 

ПРОТИВ – НЯМА, 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 5. 

  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 858 

 

ОТНОСНО: Избиране на временна анкетна комисия 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 

РЕШИ: 

 

Избира временна анкетна комисия в състав: 
 1.Васил Драганов 
 2.Красимир Богданов 
 3.Костадин Апостолов 
 4.Петър Тодоров 
 5.Владимир Ценов 
 6.Владимир Христов 
 7.Момчил Младенов 

със задача: Да проучи финансовия резултат на „Паркинги и гаражи – Враца” ЕООД /в 
ликвидация/ за периода 09.2010 – 12.2010 година, със срок на изпълнение на задачата до 

следващото заседание на Общински съвет – Враца. 
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ГЛАСУВАЛИ ЗА РЕШЕНИЕ № 858: 

ЗА – 27.  

ПРОТИВ –  НЯМА. 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА..  

ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 858. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 859 

 

ОТНОСНО: Внасяне на допълнителна парична вноска на „Паркинги и гаражи – 

Враца” ЕООД /в ликвидация/ за обезпечаване процеса на ликвидация 

                                     

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.1, чл.137, ал.1, т.9 от 
Търговския закон, чл.10, ал.1, т.14 от Наредбата за реда за упражняване на правата на 

собственост на Община Враца в търговските дружества 
 

РЕШИ: 

 

1.Внася допълнителна парична вноска за обезпечаване процеса на ликвидация на 
„Паркинги и гаражи – Враца”ЕООД /в ликвидация/ в размер на 12766,80. 

2.Намалява кредита по § 4214 „Обезщетения и помощи по решение на Общински 

съвет – Враца”, Местна дейност 122 „Общинска администрация” в размер на 12766,80 лева. 
3.Увеличава кредита по § 1098 „Други некласифицирани в други параграфи и 

подпараграфи”, Местна дейност 898 „Други дейности по икономика” в размер на 12766,80 

лева. 
4. Възлага на Кмета на Община Враца да отрази промените по бюджета по пълна 

бюджетна класификация и по тримесечия. 
   

ГЛАСУВАЛИ ЗА РЕШЕНИЕ № 859: 

ЗА – 21: В.Стаменов; В.Атанасов; Вл.Ценов; Вл.Христов; Д.Димитрова; Ем.Георгиев; 
К.Илиев; К.Беков; К.Апостолов; Кр.Богданов; М.Николова; М.Петрова; М.Калистратов; 
П.Тодоров; Пл.Димитров; Р.Христов; Р.Антов; С.Илчева; Ст.Дамянов; Т.Василева и 

Цв.Митов.  
ПРОТИВ –  2: В.Драганов и М.Младенов. 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 8: Б.Ничев; В.Лещарска; Д.Георгиев; Ил.Костов; М.Ангелова; 
Р.Тошева; Цв.Димитров и Цв.Върбанова.   
ПРИЕМА СЕ РЕШЕНИЕ № 859.   

 

14. Разни.   

 

 

След изчерпване на дневния ред, Председателя на общинския съвет закри заседанието 

в 13,30 часа. 
 

 

Малина Николова 
Председател на ОбС-Враца   

           

      

Изготвил протокола: 
   Цветелина Йорданова  


