
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ВРАЦА 
 

ПРОТОКОЛ № 27 
от 29.01.2009 година 

Р Е Ш Е Н И Е  № 320 
 
 

ОТНОСНО : Приемане на тематичен план за дейността на  
Общински съвет-Враца за първото полугодие на  2009 година 

 
 
 

На  основание чл. 50, ал.1 от Правилника за организацията и 
дейността на Общинския съвет,неговите комисии и взаимодействието му с 
общинска администрация, 

 
 

О Б Щ И Н С К И Я Т       С Ъ В Е Т 
Р Е Ш И: 

 
 

  
 

Приема тематичен план за дейността на Общински съвет-Враца за 
първото полугодие на  2009 година. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС : 

                                             /Н.Коцев /    
              Вярно с оригинала:                   
                     Сп."Работа със съветниците":       
           /Й. Стоянова/ 
 



         
Тематичен план за дейността на  

Общински съвет-Враца за  2009 година 
 

месец февруари 
№ Тема : Вносител: 
1. Приемане на програма за приватизация за 2009 г. Общински съвет  
2. Информация за изпълнение на решенията на Общинския 

съвет за ІІ- то шестемесечие на 2008 г. 
Общинска администрация 

3. Приемане на Общинския бюджет в системата на 
образованието за 2009 г.  

Общинска администрация  

4. Приемане на бюджет на спортната програма на Община 
Враца за 2009 г. 

Общинска администрация  

5. Приемане на бюджет за туристическата програма на 
Община Враца за 2009 г. 

Общинска администрация 

6. Приемане на бюджета на Община Враца за 2009 г. Общинска администрация  
7. Приемане на отчет–бюджет 2008 г. на Община Враца  Общинска администрация  
8. ОП”РР” –Приоритетна ос 3: Устойчиво развитие на 

туризма : Операция 3.1 :Подобряване на туристическите 
атракции и свързаната с тях инфраструктура: Подкрепа за 
развитието на природни , културни и исторически 
атракции в 148 общини; бенецифиенти -148 общини, 
местни, регионални и национални туристически 
организации , публични власти , управляващи паметници 
на културата с национално и световно значение. 

Общинска администрация 

9. Формиране и финансиране на обществен съвет работещ 
по Програма /инициатива УНИЦЕФ/ „Общината –
Приятел на детето „ „Социално подпомагане „ към 
Община Враца и за хора с увреждания. 

Общинска администрация 

 
 

месец   март   
№ Тема : Вносител: 
1.  Изменение и допълнение на Правилника за символите, 

празниците и наградите на Община Враца  
Общински съвет   

2. Откриване на процедура за номиниране за „Награда на 
Враца” за 2009 г. и удостояване със Званието „Почетен 
гражданин на Враца „ за 2009 г.  

Общински  съвет 

3. Избор на Комисия по номинации за Награда на Враца” за 
2009 г. и удостояване със Званието „Почетен гражданин на 
Враца „ за 2009 г. 

Общински  съвет 

4. Решение за организиране на столовото хранене на 
учениците. 

Общинска администрация 

5. Наредба за ползване на спортните имоти 2009 г. Общинска администрация 
6. Приемане на отчет на ОбСНВ –Враца  Общинска администрация  
7. Приемане на проекто-бюджет на ОбСНВ –Враца Общинска администрация 
8. Кандидатстване за делегирана държавна дейност „Дневен 

център за рехабилитация на лица с тежки психически 
заболявания „. 

Общинска администрация 

9. Изработване на електронно здравно досие на децата от 
Детски ясли, детски градини, както и училищата на 
Община Враца , както и оборудването на здравните 
кабинети с компютърни конфигурации. 

Общинска администрация 



10. Кандидатстване за делегирана държавна дейност 
„Защитено жилище” 

Общинска администрация 

11.  Приемане на първо четене на Наредба за опазване на 
зелената система на гр.Враца   

Общинска администрация 

 
месец април  

№ Тема : Вносител: 
1. Откриване на процедура за избор на обществен 

посредник на територията на Община Враца  
Общински  съвет 

2. Приемане на Програма за деца с изявени дарби и таланти Общинска администрация 
3. ОП”РР” –Операция 1.4: Подобряване на физическата 

среда превенция на риска : подкрепа за интегрирани 
планове за градско възстановяване и развитие, 
изработване на интегрирани, градски планове за 
общините в 86 общини в  агломерационнни ареали. 

Общинска администрация 

4. ОП”РР” –Операция 1.5 : Системи за устойчив градски 
транспорт: Подкрепа за развитите на градския транспорт 
изработване на планове за траспортен трафик , доставяне 
на оборудване, бенецифиенти -86 в агломерационни 
ареали , включително в партньорство с публични 
компании за обществен транспорт. 

Общинска администрация 

5. ОП”РР” –Приоритетна ос 2: Регионална и местна 
достъпност ерация 2.2 : Информационна и 
комуникационна мрежа : Подкрепа за общинска ИКТ  
Инфраструктура , бенецифиенти -264 общини . 

Общинска администрация  

6. ОП”РР” –Операция 3.2: Развитите на регионални 
туристически продукт и маркетинг на дестинациите: 
Подкрепа за подпомагане развитието на регионални 
продукти и пазарната информация развитие на 
регионлани туристически продукти, бенецифиенти – 264 
общини, регионални, мастни и национални и 
туристически организации . 

Общинска администрация  

7. ОП „ОС” –Приоритетна ос № 2 : Подобряване и развитие 
на инфраструктурата  за третиране на отпадъци. 
Изграждане на регионални системи за управление на 
отпадъци , бенефициенти – Общини, регионални 
сдружения от общини. 

Общинска администрация 

   
 

месец май 
№ Тема : Вносител: 
1. Утвърждаване на „Награда на Враца” за 2009 г. и 

удостояване със Званието „Почетен гражданин на Враца „ 
за 2009 г. 

Общински  съвет 

2. Определяне на неработни дни по случай 1 и 2 юни  Общински  съвет  
3. ОП” КБИ” –Приоритетна ос 1: „Развитие на икономика , 

базирана на знанието и иновационни дейности „ Област 
на въздействие 1.2 Подобряване на про-иновативната 
инфраструктура , индикативна операция 1.2.1 Създаване 
на нова и укрепване на съществуваща про-иновативна 
инфраструктура , специфична цел Развитие на 
благоприятна про-иновационна среда в подкрепа на 
бизнеса „; Процедура за подбор на проекти „Подготовка 
за създаване технологични паркове „; Допустими 

Общинска администрация 



бенефициенти – научноизследователски организации, 
общини ,НПО. 

4. Кандидатстване за делегирана държавна дейност на  
Звено „Майка и бебе”. 

Общинска администрация 

 
 

месец юни – І –во заседание  
№ Тема : 
1. Тържествено заседание на Общинския съвет по повод 1 – юни – Дена на град Враца  

 
 

месец юни – ІІ  –во заседание  
№ Тема : Вносител: 
1. Приемане на   годишните баланси за 2008 г. на лечебните 

заведения, търговски дружества със 100% общинско 
участие и информация за финансово –икономическите 
резултати на лечебните заведения и препоръки за 
оптимизиране на дейността на дружествата.   

Общинска администрация 

2. Информация за финансово- икономическите резултати от 
дейността на търговските дружества с общинско участие 
за 2007 г. и препоръки  за оптимизиране дейността на 
дружествата. 
 

Общинска администрация 

 
 Има и постъпили предложения  със срок постоянен , а именно: 
 1.Осигуряване достъпна среда за институциите на Община Враца – вносител Общинска 
администрация; 
 2.Разкриване на нови пенсионерски клубове -   вносител Общинска администрация; 
 3.Предложение за съфинансиране по проекти и програми- – вносител Общинска 
администрация; 
 4.При проектни възможности кандидатстване и разкриване на социална услуга 
„Защитено жилище от семеен тип” – вносител Общинска администрация; 
 5.Изграждане на „Център за временно настаняване”. 
 
 
 


